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2018. El. XI. B. 3/6. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. JANUÁR 29. – FEBRUÁR 2. 
 

2018.01.30. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  I. em. 28. sz. tárgyalóterem 

M. Cs. 

 

Hűtlen kezelés bűntette 2018.01.30. 8.00  

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2012. áprilisától egy nyíregyházi egészségügyi 

intézmény vezérigazgatója volt. Az intézmény az orvosi gázokat szállító cégeket 

közbeszerzési eljárás keretében versenyeztette, amelynek során a korábbi 

szállítónál lényegesen alacsonyabb áron szállító céget hirdettek ki nyertesként. 

A vádlott azonban ennek ellenére a magasabb áron szállító céggel kötött 

szerződést, ezáltal több, mint 11 millió Ft hátrányt okozott az egészségügyi 

intézménynek.  

Megjegyzés: Másodfokú ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 
2018.02.01. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  I. em. 31. sz. tárgyalóterem 

B. P. és 2 társa 

 

Hűtlen kezelés bűntette 2018.02.01. 9.00  

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint I. rendű vádlott a nyíregyházi NyírVV Kft. ügyvezetőjeként 

útfelújítási munkálatokat végeztetett több vállalkozóval, akikkel fix óradíjban 



 2 

állapodott meg. Később azonban egyes vállalkozók részére olyan kifizetéseket 

biztosított, amelyek messze meghaladták a már évek óta alkalmazott 

kölcsönösen előnyös díjakat. 2011. december után ismét más rendszert 

vezetett be, ezáltal 2012. márciusában több, mint 29 millió Ft-tal többet fizetett 

ki a vállalkozók részére. I. rendű vádlott rövid időközönként olyan 

intézkedéseket tett, melyek az okszerű gazdálkodással ellentétesen egyes 

üzleti partnerek részére indokolatlan előnnyel jártak, miközben a kft. vagyonát 

indokolatlanul csökkentették. 

Megjegyzés: Másodfokú ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő-helyettes 

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. JANUÁR 29. – FEBRUÁR 2. 

 
2018.01.30. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 23. sz. tárgyalóterem 

Sz. G. és 2 társa Jogosulatlan gazdasági 

előny megszerzésének 

bűntette 

2018.01.30. 13.00  

Az ügy lényege:  

 

A vádlottak a községi óvoda tornaszobával történő bővítése céljából pályázatot 

nyújtottak be, amelyen az önkormányzat 11.640.000 Ft támogatási összeget 

nyert el. A bővítés iránt azonban a vádlottak nem intézkedtek. A lehívott 

támogatást annak céljától eltérően az önkormányzat saját működési 

költségeire fordította. Annak érdekében, hogy a pályázati összeg 

visszafizetését elkerüljék, az éves beszámolót azzal a tartalommal nyújtották 

be, hogy abban az elnyert támogatás került feltüntetésre.  

Megjegyzés: A bíróság iratismertetéssel folytatja a bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

2018. 02. 01. 

 

Nyíregyházi Járásbíróság Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

J. G. D.  Kiskorú 

veszélyeztetésének 

bűntette 

2018.02.01. 8.30  

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott a tanóráin nem megfelelő pedagógiai módszereket 

alkalmazott. Rendszeresen megalázóan, becsületsértő módon beszélt a 

gyerekekkel, őket „hülyének”, „bénának”, „bambának” nevezte. A tanórákon 

többször agresszív hangnemben kiabált, s az is előfordult, hogy káromkodott a 

gyerekek előtt. Ha a gyerekeknek nem volt megfelelő a technikájuk, a fejükre 

ütött, vagy az úszószemüveget úgy megrántotta a gyerek fején, hogy az a 

gyerek arcára visszacsapódott. A nem megfelelő testalkatú gyerekeket az 

osztály előtt „lekövérezte”. A vádlott manipulálta a gyerekeket. Aki elmondta a 

szüleinek az iskolában történteket, azt a következő tanórán megszégyenítette. 

Módszerei olyan mértékű szorongást, feszültséget okoztak több diákban, hogy 

a vádlott órái előtt többen fejfájástól és hányingertől szenvedtek, illetve volt, 

aki már előző éjszaka nem tudtak aludni. 
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Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúmeghallgatással folytatódik. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő-helyettes 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. január 25. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 


