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2018.04.24. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 4. tárgyalóterem 

M. Zs. és 2 társa Emberrablás bűntette 2018.04.24. 10.00 B.466/2017. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2017. február 1-jén II. rendű vádlott mosógépjavítás céljából a 

lakására hívta a két sértett férfit, majd I. rendű vádlott felelősségre vonta őket 

azért, hogy korábban miért nem javították meg jól a mosógépet, pedig 15.000 

Ft-ot kértek akkor a javításért. Kérte, hogy adják vissza neki ezt az összeget, és 

közölte a két férfivel, hogy addig nem engedi el őket, amíg a pénzt vissza nem 

adják. Ekkor II. rendű vádlott kulcsra zárta a lakás bejárati ajtaját. A férfi 

közölte I. rendű vádlottal, hogy nincs nála pénz, erre I. rendű vádlott ököllel 

mellkason ütötte.  

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

2018. ÁPRILIS 23-27. 

 
2018.04.23. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

F. I. és társai Kerítés bűntette 2018.04.23. 9.00 B.857/2016. 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlottak 2010. és 2013. között szerény körülmények között 

élő lányokat szerveztek be Svájcban végzendő prostitúciós munkára. Ígéretet 

tettek arra, hogy sok pénzt kereshetnek, szép ruháik, autóik lesznek, ennek 

fejében keresetük 50 %-át kell átadniuk a vádlottak részére. A lányokat szigorú 

felügyelet alatt tartották, betegen dolgoztatták, alkalmanként bántalmazták, s 

közben folyamatosan szállították a beszervezett magyar lányokat a külföldi 

bordélyházakba. A vádlottak, mint a bűnszervezet tagjai éveken keresztül  

közvetlenül megteremtették a prostituáltak és a szolgáltatásukat igénybe vevő 

személyek közötti nemi kapcsolat lehetőségének létrejöttét, majd az általuk 

megkeresett pénzt tőlük elvették és a családtagok azt részben közösen élték 

fel, egymást anyagilag kisegítették.  

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás iratismertetéssel folytatódik. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

 

2018.04.24. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

T. Zs. Felfegyverkezve 

elkövetett rablás 

bűntette 

2018.04.24. 8.30 B.253/2018. 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2018. január 31-én délután bement az egyedül élő 

85 éves sértett gávavencsellői lakásába. Az ott tartózkodó idős hölgytől pénzt 

követelt, aki ezt megtagadta, és a gyanúsítottat távozásra szólította fel. A 

sértett magához vette a pénztárcáját, és a másik szobába indult, hogy 

telefonáljon a rendőrségre. Ekkor a gyanúsított kitépte az asszony kezéből a 
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pénztárcát, kivett belőle 9.500 Ft-ot, a sértettet pedig ellökte. A sértett ezután 

ki akart menni a házból, de a gyanúsított elővett egy kést a 

konyhaszekrényből, és az ágyra lökve megöléssel fenyegette meg a nőt. A 

gyanúsított a sértett kezéből kicsavarta a lakáskulcsot, magához vett a 

konyhából 3 db kést és egy karórát, majd távozott a lakásból. 

Megjegyzés: Az ügyben a vádirat ismertetése és a vádlott kihallgatása várható.  

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

2018.04.25. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B. P. és 3 társa Hamis magánokirat 

felhasználásának 

vétsége 

2018.04.25. 9.00 B.1784/2016. 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott a NyírVV Kft. képviseletében 2013. május 17-én 

közbeszerzési eljárást kezdeményezett egy gyermeküdülő felújítása 

érdekében. A közbeszerzést II. r. vádlott cége nyerte el, vele I. rendű vádlott 

szerződést kötött a felújítás elvégzésére 2013. június 17-én. 

A szerződésben szereplő munkák azonban ténylegesen már 2013. júniusának 

elején elvégzésre kerültek a II. rendű vádlott cége által. A kivitelezésről építési 

napló készült, amely valótlanul azt tartalmazza, hogy II. rendű vádlott cége 

2013. június 17-én vette át az építési területet és a kivitelezést 2013. július 5-én 

fejezte be. Az építési naplót III. és IV. r. vádlott is aláírta.  

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása és ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2018.04.26. 

 

Nyíregyházi Járásbíróság Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

V. N. és 3 társa  Befolyással üzérkedés 

bűntette 

2018.04.26. 8.30 B.1966/2016. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott - különböző bűncselekmények elkövetése 

céljából - magát a vele kapcsolatba kerülő személyeknek valótlanul úgy 

tüntette fel, mintha a Terror Elhárítási Központnál teljesítene hivatásos 

állományú rendőri szolgálatot, viselt rendfokozata pedig alezredes lenne. 

Annak érdekében, hogy az általa közölt adatok hihetőek legyenek, nagy értékű 

járművet kért kölcsön, amelyben rendőrségi megkülönböztető fényjelző 

készüléket tárolt, rendőrségi igazolványtokhoz hasonló jelvényt tartott 

magánál. A vádlott amint tudomást szerzett arról, hogy a személyeknek milyen 

gondjai vannak, a konkrét problémához igazodó „hivatali segítséget, 

kapcsolatrendszert” ajánlott fel. A bűncselekmények elkövetésébe bevonta 

egészségügyi végzettséggel rendelkező volt házastársát, II. rendű vádlottat is, 

akit elismert főorvosként tüntetett fel.  

 

Megjegyzés: Az ügyben tanú kihallgatása és iratismertetés várható. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

Nyíregyháza, 2018. április 18. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 


