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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 38. sz. tárgyalóterem 

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

hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette 

2019.08.28. 9.00 

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 iratismertetés várható. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 21. sz. tárgyalóterem 

B.725/2019. Sz.H. Nagyobb értékre, 

üzletszerűen elkövetett 

lopás bűntette és más 

bűncselekmény 

 

2019.08.28. 8.30. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. április 15.-én bekéredzkedett a sértett a 

Szabolcs megyei ingatlanába, majd elterelve a sértett figyelmét, a 

hálószobában lévő nyitott szekrényből eltulajdonította a sértett aznap kapott 

nyugdíját, 3 db arany pecsét gyűrűjét, valamint 1 db női karórát mindösszesen 

137.500 forint értékben. 

Ezt követően pár napon belül még két alkalommal ment be ingatlanokba, és 

onnan készpénzt, értékpapírokat és ékszereket lopott el többmillió forint 

értékben. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

Nyíregyháza, 2019. augusztus 23. 

   Sterné dr. Deák Andrea 

            sajtószóvivő 
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