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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.717/2018. B. B. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2019.04.25. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2018. július 6-án busszal érkezett egy kisvárdai 

fesztiválra, ahol ismerőseivel szórakoztak, italoztak. Hajnalban a dombrádi 

csárda területére szállították busszal a csoportot, mert ott sátoroztak.  A buszon 

a vádlott szóváltásba került egy másik fiatallal, akinek szidalmazását a buszról 

leszállva is folytatta. A vádlott támadólag közeledett a sértett felé, aki a mellkasa 

elé emelte a kezét, hogy védje magát. Ekkor a vádlott megragadta a fiatal férfi 

két karját, és testközelből nagy erővel orron fejelte. A sértett hanyatt esett, és 

elveszítette az eszméletét is. A mentőket egy ismerősük értesítette. A sérülések 

közvetett életveszélyes állapotot eredményeztek. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2018.04.25. 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  I. em. 28. sz. tárgyalóterem 

B.613/2018. Sz. I. 

 

Vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

2019.04.25. 13.00 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott adminisztrátorként dolgozott egy újlengyeli 

székhelyű cégnél. A cég a TIGÁZ DSO Kft-vel kötött vállalkozó szerződés 

alapján a Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. megbízásából végezte a 

fogyasztóknál a fogyasztási hely megszüntetését és a gázszolgáltatás 

kikapcsolását.  A vádlott feladata az volt, hogy kollégájával megjelenjen a 

meghatározott fogyasztási helyeken, elvégezze a gázszolgáltatás 

megszüntetését és ellássa az adminisztratív feladatokat. A megbízólevélben 

kikötötték, hogy a vádlott a munkája során készpénzt nem vehet át. 

2017. október 30-án a vádlott és kollégája megjelent egy nyírbátori lakásban 

azért, hogy megszüntessék a gázszolgáltatást. A fogyasztónak csak a lánya 

tartózkodott a lakásban, aki beengedte a vádlottat és kollégáját. A vádlott 

közölte a hölggyel, hogy amennyiben ad neki 10.000 forintot, nem szünteti 

meg a gázszolgáltatást, hanem azt tünteti fel a jegyzőkönyvben, hogy 

műszaki okok miatt nem volt lehetséges a kikötés.  

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 
 

 

Nyíregyháza, 2019. április 17. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 

 

 


