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A Nyíregyházi Városi Ügyészség vádirata szerint, a 2002. és 
2006. között B.háza város polgármestereként ténykedő I. rendű 
T. P, az alpolgármestereként tevékenykedő III.r.  Sz. J. vádlottak, 
megállapodtak abban, hogy miután Sz. J. alpolgármesteri 
megbízatása főállásúból társadalmi megbízatássá változott, a 
III.rendű vádlott tiszteletdíja alacsonyabb lett, ezt úgy 
kompenzálják, hogy Sz. J. vállalkozóként valótlan tartalmú 
számlákat fog benyújtani az önkormányzathoz, és T. P. 
polgármester azok kifizetése iránt intézkedik. 
 
A vád szerint 2005. április 05. és 2006. szeptember 15. között 
három, valótlan tartalmú számla alapján intézkedett összesen 8. 
529. 500 Ft kifizetése iránt I. rendű T. P. vádlott Sz. J.  részére 
úgy, hogy a kifizetésekről a képviselőtestület nem tudott, 
határozatot ez ügyben nem hozott.  
 
Az ügyészség a B.háza városban, 2003. és 2005. között 
megvalósult temetőkerítés építés kapcsán azzal vádolja a 
fentieken túl az  I.r. T. P.-t és III.r. Sz. J.-et, hogy a M. Kft 
ügyvezetője, II.r. B. I. vádlott részére 1.052.725 Ft-tal több 
munkadíjat utaltak ki - képviselőtestületi tájékoztatás, illetve 
jóváhagyás nélkül -, mint amennyibe a munkálatok ténylegesen 
kerültek. S mind ehhez, mind pedig a Sz. J. II.r. vádlott részére 
történő utaláshoz, valótlan tartalmú magánokiratokat használtak 
fel. 
 
A három vádlott nagyobb vagyoni hátrányt okozó (200 ezer és 
2millió Ft. közötti összeg) hűtlen kezelés bűntette, magánokirat-
hamisítás vétsége, valamint I.r. és III.r. vádlottak, 2 rendbeli, 
jelentős vagyoni hátrányt okozó( 2 és 5 millió Ft. közötti értékű)  
hűtlen kezelés bűntette miatt áll bíróság előtt. Ez utóbbi 
bűncselekmény 5 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel 
fenyegetett.  
 
A bíróság védői bizonyítási indítványnak helyt adva további 
iratok beszerzéséről döntött, így a tárgyalást október 1. napján 
folytatja.  
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Információ: Dr. Toma Attila 
Helyettes sajtószóvivő 
06-30/997-6097 
sajto@nyiregyhazit.birosag.hu 
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L.I-né 

Különösen nagy kárt 
okozó üzletszerűen, 

folytatólagosan 
elkövetett csalás 

bűntette 

2013. 10.  
2. és 9. 

08.30 óra 

I. 
emelet 

30. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint 
L. I-né vádlott az egyik női szerzetesrend magyarországi 
főnöknőjétől különböző valótlan ürügyekkel - többek között arra 
hivatkozással, hogy kifizetetlen közüzemi számlái, 
lakbértarozása van - kölcsönöket kért. Azt állította, hogy nagy 
értékű ingatlannal is rendelkezik, amelynek értékesítéséből 
származó pénzből majd a kölcsönöket vissza tudja fizetni. A 
kapott összeg visszafizetése nem állt szándékában, a kölcsönöket 
nem a megjelölt célra fordította és a pénz visszafizetésének reális 
lehetősége sem állt fenn.  
 
Így 2009. április 16. és 2011. július 29. között L. I-né részére 97 
alkalommal, összesen 21.700.000. forint átadására került sor. A 
pénzt a vádlott nem fizette vissza. 
 
Emellett L.I-né ismeretlen társai többször telefonon beszéltek a 
rendfőnöknővel, valótlanságokra hivatkozva kölcsönkértek a 
rend főnöknőjétől, azt ígérve, hogy az örökségéből a vádlott  
fogja visszafizetni a pénzt.  
A sértett rendfőnöknő 2011. február 21. és 2012. január 10. között 
58 alkalommal, összesen 46.770.000. forintot utalt a megadott 
bankszámlákra.  
 
A pénzek minden esetben L. I-né vádlotthoz kerültek, az 
összegek visszafizetése a vádlottnak és  ismeretlen társainak 
soha nem állt szándékában. 
Az így megkapott pénz visszafizetése sem történt meg. A vádlott 
ismeretlen társaival együtt összesen 67.940.000 forint kárt 
okozott a szerzetesrendnek, mint sértettnek. 
 
A megyei főügyészség L. I-né vádlottat különösen nagy kárt 
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okozó üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével 
vádolja.  
 
A különösen nagy kárt (50-500 millió között) okozó üzletszerűen, 
folytatólagosan elkövetett csalás bűntettét a törvény 5-10 évig 
terjedő szabadságvesztés büntetéssel bünteti.  
 
A törvényszék az ügyben október 2. és 9. napjaira tűzött 
tárgyalást, melyen további tanúk kihallgatására kerül sor.  

Információ: Dr. Nyakó Zsuzsanna 
Sajtószóvivő 
06-30/681-4005 
sajto@nyiregyhazit.birosag.hu 

 


