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2020. El. XI. B. 5/15. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. augusztus 31. – szeptember 04. 

 

 

 
2020.09.01. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 07. sz. tárgyalóterem 

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

bűntette 

2020.09.01. 

 

8.30 

 

 

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 a bizonyítási eljárás további lefolytatása várható  

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2020.09.03. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.674/2018. P-né V. T. É. és 

társai 

Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette 

2020.09.03. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2010-ben hűtőház létesítéséhez nyújtottak be 

támogatási kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Sz-Sz-B. 

Megyei Kirendeltségéhez, majd vállalkozási szerződést kötöttek egy céggel 

hűtőházak kivitelezésére, aki a feladatokat alvállalkozók bevonásával oldotta 

meg. A cég lényegesen magasabb összegen számlázta tovább a munkát, 

jelentősen megnövelve ezáltal a projekt költségét. A cég bevonása gazdasági 

szempontból nem volt indokolt. A vádlottak hitelekből, illetve körbeutalások 

útján fizették a fővállalkozó felé a számlákat, valós gazdasági kapcsolat látszatát 

keltve. A cég bevonása azt a célt szolgálta, hogy növeljék a projekt költségeit, így 

csökkentsék a saját finanszírozási kötelezettségüket. A vádlottak 

megtévesztették a hatóságot, és valótlan adatokat közöltek, a szükséges önerő 

hiányában. A benyújtott pályázatok eredményessége alapján, a bűncselekmény 

elkövetése révén II. rendű vádlott 152, III. rendű vádlott 153 millió forinttal 

gazdagodott.  

 

Megjegyzés: Az ügyben szakértő meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2020. augusztus 31. – szeptember 04. 

 
 
2020.09.03. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG földszint 36. sz. tárgyalóterem 

B.309/2020. L.T. Rablás bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2020.09.03. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2020. január 25-én 13 óra körüli időben 

Tiszavasváriban felfigyelt egy utcán sétáló kislányra, akinek 1000 forint volt a 

kezében. A vádlottnak drog és italvásárláshoz szüksége volt pénzre, ezért hátulról 

rátámadt a 13 éves sértettre, a csuklóját rángatta. A sértett nem adta oda a 

férfinek a pénzt, belerúgott a férfi lábába és elfutott. Ekkor a férfi a földről felvett 
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egy téglát és azzal megütötte a sértett fejét. Az ütés a gyermeknek 8 napon belül 

gyógyuló sérülést okozott. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG földszint 12. sz. tárgyalóterem 

B.224/2020. S.J. Ittas állapotban elkövetett 

járművezetés véstége  

2020.09.03. 13.15 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. szeptember 21-én napközben 2 liter bort ivott 

Pócspetriben, majd autójával nyíregyházi lakására indult. A férfi erősen ittas 

állapota miatt nem tudta vezetni autóját, így a 403-as főút szélén megállt és a 

kormányra borulva elaludt. Lakossági bejelentésre az intézkedő rendőrjárőrök a 

férfit vérvételre a kórházba szállították. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 
sajtószóvivő  
30/380-6786 
sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

       2020. augusztus 31. - szeptember 04. 
 

2020.09.02. 

 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt. 17. sz. tárgyalóterem 

B.159/2019. V.Z.I.R. Közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette 

2020.09.02. 

 

9.00 

 

A vádirat szerint 2019. április 3-án a vádlott megjelent egy Szabolcs megyei 

település általános iskolájának udvarán azért, hogy első osztályos 

gyermekével kapcsolatos sérelmeit megvitassa az osztályfőnökkel. A vádlott 

indulatosan kezdett beszélni gyermeke osztályfőnökével, emiatt szóváltás 

alakult ki közöttük, mely során a vádlott egy alkalommal a sértett vállára 

csapott. Mivel a pedagógus védekezésként eltaszította magától a vádlott 

kezét, dulakodás alakult ki közöttük. Ezt észlelte az iskola igazgatója, ezért 

felszólította az osztályfőnököt, hogy menjen be az iskola épületébe. Ennek 

eleget téve a sértett elindult az épület bejárata felé, azonban a vádlott utána 

ment, és mikor utolérte megragadta a haját, és egy alkalommal combon rúgta 

őt. A vádlott további erőszakos magatartásának a dolgozók vetettek véget. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 
FONTOS! 

Kérjük, hogy a tárgyalásokon / előkészítő üléseken való részvételi szándékukat előzetesen, 

legkésőbb a tárgyalást megelőző napon szíveskedjenek jelezni a 30/380-6786 telefonszámon. 

Felhívja továbbá a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét arra is, hogy előzetesen 

tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalon: 

https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 26. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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