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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. szeptember 23. - szeptember 27. 
 

2019.09.25. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 27. sz. tárgyalóterem 

B.317/2019. B.K. Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

2019.09.25. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a vádlott 2018. július 7-én a kerítést átvágva – annak tudatában, 

hogy a 71 éves, mozgásában korlátozott idős sértett a házban alszik -  bement 

a sértett Szabolcs megyei családi házának udvarára, ahol a lakóház 

folytatásaként épült fa tárolót felgyújtotta. A tűz átterjedt a tyúkólra és a házzal 

egybeépített nyárikonyhára is. Mivel a nyári konyhában egy gázpalack is volt, 

fennállt a robbanás veszélye. A sértett a tüzet nem észlelte, őt fia mentette ki. 

A tűz tovább terjedését és a gázpalack robbanását a kiérkező tűzoltóság 

akadályozta meg.  

A vádlott ezen kívül 2018. május és július hónapjai között több haragosa 

ingatlanát, melléképületét is felgyújtotta, mellyel összesen 3.058.000 forint kárt 

okozott.  

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. szeptember 23. - szeptember 27. 
 

2019.09.27. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.346/2019. B.J. Vesztegetés bűntette 2019.09.27. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint az Országos Roma Önkormányzat a 2018-as országgyűlési 

választásokat megelőzően az állami költségvetésből 81 millió forint 

kampánycélú támogatást kapott. 

A vádlott 2018. március 24-én egy szabolcsi településen találkozott egy férfival, 

aki édesanyjával együtt rendezvényszervezést bonyolító Kft.-t működtetett. A 

vádlott a férfitől arról érdeklődött, hogy az Országos Roma Önkormányzatnak 

meg tudnának-e valósítani egy rendezvényt, melynek költségéről számlát 

állítanak ki. A férfi a rendezvény időpontjáról érdeklődött, mire a vádlott azt 

felelte, hogy a rendezvény megtartására ténylegesen nem kerülne sor. 

A vádlott és a férfi ezután március 28-án találkoztak, ahol a vádlott arra kérte a 

férfit, hogy a vállalkozása nevében állítson ki egy 3,5 millió forintról szóló 

számlát az Országos Roma Önkormányzat nevében, mint megrendelő, azonban 

a rendezvényt ténylegesen nem tartanák meg. A vádlott a férfinek azt mondta, 

hogy a számlán feltüntetett összeget az önkormányzat átutalná a Kft.-nek, 

melyből a férfi megtarthat 600.000 forintot, a többi pénzt pedig vissza kell adnia 

neki. A férfi a vádlott ajánlatát nem fogadta el, beszélgetésükről hangfelvételt 

készített. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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                                           NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

   2019. szeptember 23. - szeptember 27. 
 

 

2019.09.25. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 38. sz. tárgyalóterem 

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

hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette 

2019.09.25. 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 perbeszédek megtétele várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 18. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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