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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.346/2019. B.J. Vesztegetés bűntette 2019.10.24. 

 

9.00 

 

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 a cég az Országos 

Roma Önkormányzat részére meg tudna-e valósítani egy rendezvényt, 

melynek költségéről számlát kellene kiállítani. 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 ismét találkoztak, ahol a vádlott arra 

kérte a férfit, a cég nevében állítson ki egy 3,5 millió forintról szóló számlát az 

Országos Roma Önkormányzat, mint megrendelő részére, 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 ítélethozatal várható. 

 

Információ: 
Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 2. sz. tárgyalóterem 

B.90/2018. B. R. Nagyobb kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2019.10.21. 14.00 

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, 

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 ítélethozatal várható. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. október 17. 

   Sterné dr. Deák Andrea 

           sajtószóvivő 
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