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NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 2. sz. tárgyalóterem 

B.90/2018. B. R. Nagyobb kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2018.12.03. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott – egy szabolcsi település polgármestereként – 

magát tulajdonosként feltüntetve, szóban megegyezett a sértettel az ingatlan 

eladásáról. A vevő a vételárat részletekben törlesztette a vádlott részére, majd 

néhány hónap elteltével elköltözött az ingatlanból. Közölte a vádlottal, hogy a 

fennmaradó tartozást egy összegben szeretné kifizetni részére, A vádlott 

ekkor arról tájékoztatta a sértettet, hogy az ingatlant időközben – ismét 

szóbeli megállapodás alapján - eladta egy másik vevő részére, aki szintén 

részletekben törlesztette a vételárat. Miután az első vevő vissza akart költözni 

az általa megvásárolt ingatlanba, azt tapasztalta, hogy ott másik család lakik, 

akiknek a vádlott szintén eladta az ingatlant. A vádlott kihasználta a sértettek 

tudatlanságát és hiszékenységét, s mindkét családot tévedésbe ejtette azzal, 

hogy a lakóházat úgy adta el két alkalommal, hiszen annak ő nem volt 

tulajdonosa. 

A fentieken túl a vádlott 2014-től a szabolcsi településen az ott élők nehéz 

anyagi helyzetét és rászorultságát kihasználva több személlyel szóbeli 

egyezséget kötött, melynek értelmében a sértetteknek készpénzt vagy 

élelmiszert adott hitelbe, havi 50 %-os, vagy azt meghaladó kamatra. Ezenkívül 

több személynek adott készpénzt is kölcsönt, hasonló kamattal.  

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.816/2017. L. R.  Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2018.12.05. 

 

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2017. április 17-én este ittas állapotban tartózkodott 

lakóházában, egy szabolcsi településen. Észrevette, hogy lakóháza előtt halad el 

a sértett kerékpárral. A vádlott megszólította a sértettet, hogy adjon neki 

cigarettát, aki ezt megtette, és beszélgetni kezdtek. A sértett beszélgetés közben 

megjegyezte a vádlottnak, hogy milyen csinos az élettársa, aki ezt félre értette, 

és úgy gondolta, hogy a sértett viszonyt akar kezdeményezni az élettársával. A 

vádlott előkapott a zsebéből egy kést, és a sértettet mellbe szúrta, aki a 

helyszínről elmenekült, és egy közeli lakóházban lévő férfitól kért segítséget. A 

sérülés közvetlen életveszélyes állapotot okozott, melyet csak az idejekorán 

érkező orvosi ellátás hárított el. 

 

Megjegyzés: Az ügyben a vádlott kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. november 29. 

   Dr. Sörös László 

       sajtószóvivő 

 

 

 

 


