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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. június 24-28. 

 
2019.06.26. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 38. sz. tárgyalóterem 

B.1767/2016. J. Z. és társai Nagyobb vagyoni 

hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette 

2019.06.26. 13.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott egy szabolcsi település polgármestereként 

megállapodott a benzinkutat üzemeltető III. rendű vádlottal abban, hogy az 

önkormányzat hivatali járművei tankolása során kedvezményt és halasztott 

fizetési lehetőséget biztosít számukra. 

Az üzemanyag vételezés ezen lehetőségét kihasználva I. és II. rendű vádlott 

beleegyezésével olyan magánszemélyek is tankoltak 2010-től az 

önkormányzat terhére, akik a polgármesterrel családi, baráti kapcsolatban 

álltak.  

III. rendű vádlott utasítást adott a IV. és V. rendű, kútkezelőként dolgozó 

vádlottaknak, hogy ezen személyek vonatkozásában füzetbe kell írni a 

tankolásokat, és azokról szállítólevelet kell kiállítani. A vádlottak tudtak arról, 

hogy a tankolásokat az önkormányzat fogja kifizetni. 

A vádlottak fenti tevékenységükkel több, mint 2,5 millió Ft kárt okoztak az 

önkormányzatnak és az általa működtetett kft-nek. 

Megjegyzés: Az ügyben szakértői vélemény ismertetése várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu


 2 

 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. június 24-28. 
 

2019.06.26. 
 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  II. em. 36. sz. tárgyalóterem 

Fk.34/2019. Fk. K. M. és 

társa 

 

Rongálás bűntette 2019.06.26. 8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2018. április 7. és 9. között időszakban 

bementek egy szabolcsi község köztemetőjébe, ahol 13 síremléket rongáltak 

meg úgy, hogy azokról vagy a sírkövet döntötték le a földre, vagy a 

virágtartókban tettek kárt. A bűncselekményekkel okozott kár összesen 

290.000 forint. 

Ezt követően 2018. július 14-én II. rendű vádlott az ablakon bemászott egy 

lakóházba, és onnan 130.000 forint készpénzt, ruhaneműt és használati 

tárgyakat tulajdonított el. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. június 24-28. 
 

2019.06.27. 

 

NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 2. sz. tárgyalóterem 

B.90/2018. B. R. Nagyobb kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2018.06.27. 8.30 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2014-től egy szabolcsi település polgármestereként kihasználta 

nehéz anyagi helyzetben lévő lakosok helyzetét, és több személynek úgy adott 

pénzt és élelmiszert hitelbe, hogy 50 %-ot meghaladó kamattal növelt összeget 

kért. A gyanúsított ezzel a sértetteket és családtagjaikat súlyos nélkülözésnek 

tette ki. 

2015-ben magát tulajdonosként feltüntetve eladásra kínált egy ingatlant, 
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melynek megvételére jelentkezett egy sértett, aki részletfizetéssel kívánta 

törleszteni a vételárat. Miután megegyeztek a vádlottal, a megállapodásnak 

megfelelően a sértett beköltözött az ingatlanba, s részletekben törlesztette a 

vételárat. Néhány hónap múlva elköltözött egy másik lakóházba, s közölte a 

vádlottal, hogy szeretné kifizetni a megvásárolt ingatlan fennmaradó vételárát. 

Ekkor a vádlott közölte vele, hogy már eladta a házat másnak. 

2017. február 7-én az esti órákban a gyanúsított megjelent az egyik sértett 

lakóházánál, és tőle tartozásai fejében pénzt követelt, fenyegetőzött, s leköpte  

a sértettet. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
 

Nyíregyháza, 2019. június 19. 
   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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