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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B. T. Z. Nagyobb vagyoni 

hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette 

2018.05.14. 10.00 

 

B.1254/2016. 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2014. augusztusában egy szabolcsi település 

polgármesterként szerződést kötött egy kft-vel a ravatalozó épület 

akadálymentesítése és rekonstrukciója tárgyában. A kivitelezés műszaki 

átadásakor, 2014. október 31-én hibajegyzéken rögzítésre kerültek a feltárt 

hiányosságok. Ennek ellenére a vádlott a felújítást végző kft. által kiállított – el 

nem végzett munkákat is tartalmazó – számlákat utalványozóként aláírta, és az 

azokon megjelölt, összesen több, mint 22 millió Ft átutalásra került a kivitelező 

bankszámlájára. A vádlott cselekményével 1,8 millió Ft kárt okozott az 

önkormányzatnak. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása és ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2018.05.15. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG  Fsz. 38. sz. tárgyalóterem 

Sz. P. 

 

Jelentős kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntettének 

kísérlete 

2018.05.15. 10.00 B.183/2018. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2017. februárjától áprilisáig különböző cégek 

munkatársának kiadva magát internetről rendelt műszaki cikkeket magyar és 

külföldi cégektől, összesen több, mint 17 millió forint értékben. A vádlott e 

vállalkozásoknál nem állt alkalmazásban, s az áruk ellenértéke nem állt 

szándékában. Célja az áruk átvételével jogtalan haszonszerzés volt.  

A magyar és külföldi sértett cégek a megrendelt termékeket a 

megrendelőként feltüntetett cégek részére megküldték, azonban a vádlott 

több esetben még a kézbesítést megelőzően megtévesztette a futárcég 

alkalmazottját. Azt állította, hogy ő jogosult a cégek nevében megrendelt 

termék átvételi helyét módosítani, így a futárt egyes alkalmakkor másik címre 

irányította, máskor visszavitette az árut a futárszolgálat központjába. Az egyik 

ilyen alkalommal át kívánta venni a megrendelt árukat, miközben a nyomozó 

hatóság tagjai tetten érték. A vádlott szándéka mintegy 17 millió forint kár 

okozására irányult. 

Megjegyzés: Az ügyben a vádirat ismertetése és a vádlott kihallgatása 

várható. 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 
 

2018.05.17. 

 

Nyíregyházi Járásbíróság Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

V. N. és 3 társa  Befolyással üzérkedés 

bűntette 

2018.05.17. 8.30 B.1966/2016. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott - különböző bűncselekmények elkövetése 

céljából - magát a vele kapcsolatba kerülő személyeknek valótlanul úgy 

tüntette fel, mintha a Terror Elhárítási Központnál teljesítene hivatásos 

állományú rendőri szolgálatot, viselt rendfokozata pedig alezredes lenne. 

Annak érdekében, hogy az általa közölt adatok hihetőek legyenek, nagy értékű 

járművet kért kölcsön, amelyben rendőrségi megkülönböztető fényjelző 
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készüléket tárolt, rendőrségi igazolványtokhoz hasonló jelvényt tartott 

magánál. A vádlott amint tudomást szerzett arról, hogy a személyeknek milyen 

gondjai vannak, a konkrét problémához igazodó „hivatali segítséget, 

kapcsolatrendszert” ajánlott fel. A bűncselekmények elkövetésébe bevonta 

egészségügyi végzettséggel rendelkező volt házastársát, II. rendű vádlottat is, 

akit elismert főorvosként tüntetett fel.  

 

Megjegyzés: Az ügyben iratismertetés várható. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 
 
 

 

Nyíregyháza, 2018. május 8. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 

 


