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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. február 18-22. 

 

 
2019.02.19. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.660/2018. L. T.  Emberölés bűntette 2019.02.19. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a sértett barátságukra tekintettel megengedte a vádlottnak, 

hogy 2017. februárjában beköltözzön a családi háza udvarán lévő 

nyárikonyhába 10.000 forint albérleti díj ellenében. A két férfi italozó életmódot 

folytatott, s gyakran veszekedtek amiatt, hogy a vádlott nem tudta kifizetni a 

bérleti díjat. A sértett többször elküldte a vádlottat a házából, majd megsajnálta, 

és újra befogadta.  

2018. február 8-án a sértett ittas állapotban követelte a vádlottól a lakhatásért 

járó pénzt, ezen összeszólalkoztak, s a sértett távozásra szólította fel a vádlottat. 

A vádlott az ajtó mellől felkapott egy 1 méter hosszú szögvasat, és azzal a neki 

háttal lévő sértettet halántéktájon, majd tartótájon ütötte. A sértett az ütésektől 

a földre esett, és rövid időn belül életét vesztette. A vádlott észlelte, hogy a 

sértett elhalálozott, levonszolta a pincébe, és az ajtót az elhunyt sértettre 

kulcsra zárta. A sértett eltűnését hozzátartozója jelentette 2018. március 1-jén. 

 

Megjegyzés: Az ügyben a vádlott, tanúk, szakértők kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2019.02.19. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

Bf.684/2018. E. G. Bántalmazás hivatalos 

eljárásban 

2019.02.19. 10.00 

A vádlott egy nyíregyházi középiskola tanára volt.  

A vádirat szerint 2014-től 2016-ig több alkalommal előfordult, hogy a 

diákokat nyakon vágta, vagy „kokit” osztogatott a fejükre, ha nem volt kész a 

házi feladatuk, vagy nem figyeltek az órán. Volt olyan eset, amikor ökle 

oldalával ütötte meg az egyik tanuló bordáját, illetve lábszáron rúgta. A tanár 

által elkövetett bántalmazásról korábban felvétel is készült, ezért a vádlott 

minden óra előtt kitetette a diákokkal a telefonjukat a tanári asztalra, és 

megszámolta azokat.  

A Nyíregyházi Járásbíróság 2018. szeptember 5-én felmentette a vádlottat az 

ellene emelt vád alól. 

Az ügyben másodfokú ítélethirdetés várható. 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

2019. február 18-22. 
 

 

2019.02.20. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 5. sz. tárgyalóterem 

B.1328/2018. Sz. G. Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

költségvetési csalás 

bűntette 

2019.02.20. 10.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2012-től 2015-ig egy szabolcsi sportegyesület 

elnökeként sportfejlesztési programok támogatása iránti kérelmeket 

nyújtott be az MLSZ felé.  

2013-ban és 2014-ben az elnyert támogatásokat nem a kérelmekben 

megjelölt egyesületi célokra használta fel, így cselekményével összesen 

mintegy15 millió forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

2019.02.20. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B.611/2018. T. B. és társai Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2019.02.20. 

 

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott 2011-ben egy középiskolát alapított, mely 

különböző módokon hirdette a tevékenységét a legalitás látszatát keltve.  

I., II. és III. rendű vádlottak 2015-től I. rendű vádlott irányítása alatt álló kft. 
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felhasználásával normatív támogatást szereztek meg az állami 

költségvetésből olyan diákok után is, akik csak névleg az iskola diákjai. A 

tanulói létszám felduzzasztását a vádlottak úgy érték el, hogy 

tevékenységükbe bevonták IV. rendű vádlottat is, akinek feladata volt a fiktív 

tanulói adatbázisok létrehozása. Ennek keretében hátrányos helyzetű 

embereket toborzott az iskolába azzal, hogy az órákra bejárni nem kell, és 

két év múlva érettségi bizonyítványt kapnak, csak be kell iratkozniuk. 

A bűnszervezet által jogosulatlanul megszerzett támogatások összege nem 

állapítható meg pontosan, de legalább 15 millió forint volt, mellyel I. rendű 

vádlott a költségvetés rovására gazdagodott. A vádlottak szándéka ennél 

nagyobb összegek megszerzésére irányult, melyet a büntetőeljárás hiúsított 

meg. 

Megjegyzés: Az ügyben a vádlottak kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. február 14. 

   Dr. Sörös László 

       sajtószóvivő 

 

 

 

 

 


