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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. szeptember 9-13. 
 

 

2019.09.10. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.140/2019. D. M. Gondatlanságból 

elkövetett életveszélyt 

okozó testi sértés 

vétsége 

2019.09.10. 8.30 

 

 

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 a vádlott kihallgatása, és ítélethozatal várható.  

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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2019.09.10. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

B.674/2018. P-né V. T. É. és 

társai 

Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette 

2019.09.10. 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 előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

2019.09.11. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 27. sz. tárgyalóterem 

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

bűntette 

2019.09.11. 

 

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. 
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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 meghallgatása várható 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

    

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. szeptember 9-13. 

 
2019.09.12. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 5. sz. tárgyalóterem 

B.797/2018. B. M. és társa Információs rendszer 

felhasználásával elkövetett csalás 

bűntette  

2019.09.12. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2019. februárját követően megszerezték a mentális 

zavarokban szenvedő ismerősük bankkártyáját, melynek terhére többször 

vásároltak, s készpénzt vettek fel összesen 1.869.988,-Ft összegben. 

2016. decemberében B. M. vádlott rávette a sértett arra, hogy 1000 Euró 

összegért vásároljon magának egy külföldről származó autót, aki ebbe 

beleegyezett, s annak tudatában vásárolta meg a kocsit, hogy azt a későbbiekben 

ő használni fogja. Az autót B. M. vádlott vette át a kereskedőtől, de azt nem állt 

szándékában a sértettnek odaadni, hanem a sértett mentális állapotát 

kihasználva aláíratott vele egy adásvételi szerződést, amellyel a sértett a járművet 

értékesítette. A sértett a szerződést annak megértése nélkül írta alá. 

2017. februárjában B. M. vádlott megvásárolta a sértett által lakott ingatlant, 

melyre a sértettnek haszonélvezeti jogot jegyeztek be. Az ingatlanba B. J. vádlott 

költözött be a lányával, s 2017. júliusáig életvitelszerűen ott lakott, majd 

távozásakor B. J. vádlott lakására vitték a sértett használati tárgyait, mintegy 

200.000,-Ft értékben.  

Megjegyzés: Az ügyben tanú meghallgatása várható. 

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

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. szeptember 9-13. 

 
2019.09.12. 
 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 34. sz. tárgyalóterem 

B.78/19. J.D. és társa súlyos testi sértés bűntette és más 

bűncselekmény  

2019.09.12. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2018. január 26-án a délutáni órákban társaikkal 

együtt a tuzséri sporttelep műfüves pályáján fociztak. A játék közben a vádlottak 

között szóváltás, dulakodás alakult ki, ekkor a társaik szétválasztották őket. A vitát 

követően mindketten hazafelé indultak, majd útközben újra veszekedés alakult ki 

köztük, mely vita során II. rendű B.T. vádlott egy alkalommal ököllel megütötte I. 

rendű J.D. vádlott arcát, ezután ő is megütötte legalább két alkalommal II. rendű 

B.T. arcát. A vádlottak közötti további verekedést J.D. vádlott testvére akadályozta 

meg úgy, hogy szétválasztotta őket, azonban a hazafelé induló II. r. B.T. vádlottat 

ismét meglökte J.D. vádlott, aki ennek következtében az árokba esett. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

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

 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 6. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 

 

 

 

 

 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu

