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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. június 11-14. 

 
2019.06.12. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.613/2018. Sz. I.  Vesztegetés elfogadásának 

bűntette 

2019.06.12. 

 

08.30. 

 

 

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_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2019.06.13. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.140/2019. D. M. Gondatlanságból 

elkövetett életveszélyt 

okozó testi sértés 

vétsége 

2019.06.13. 08.30 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott élettársával, öt kiskorú gyermekével és édesanyjával 

élt együtt szegényes körülmények között egy komfort nélküli családi házban. A 

vádlott 2018. július 13.-án délelőtt 11 óra körüli időpontban legkisebb gyermeke 

fürdetéséhez készült, melynek érdekében rezsón vizet forralt és egy műanyag 

lavórt tett a szoba padlójára. A vádlott a forró víz hűtéséhez kannában hideg 

vizet is bekészített. Mikor a vádlott a forró vizet a lavórba öntötte, nem észlelte, 

hogy a sértett a szobába bejött és azalatt az idő alatt, míg a vádlott a hideg vizes 

kannáért nyúlt, a gyermek a forralt vízzel telt lavórba beleült. A vádlott a vízből a 

síró gyermeket azonnal kikapta, ruházatát eltávolította majd orvoshoz vitte. Az 

orvos látva a sértett állapotát mentőegységet igényelt, amely légimentést tartott 

szükségesnek, és a sértettet kórházba szállította. Az égési sérülés következtében 

közvetett életveszélyes állapot alakult ki. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
 

Nyíregyháza, 2019. június 4. 
   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 

 

 

 


