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2018. El. XI. B. 3/9. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. FEBRUÁR 19-23. 
 

2018.02.20. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 4. tárgyalóterem 

M. Zs. és 2 társa Emberrablás bűntette 2018.02.20. 13.30 B.466/2017. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. és II. rendű vádlottak házastársak, III. rendű vádlott pedig a 

barátjuk.  

2017. február 1-jén II. rendű vádlott mosógépjavítás céljából a lakására hívta a 

két sértett férfit, akik hozzákezdtek a mosógép javításához. 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.  

I. rendű vádlott arra utasította II. rendű vádlottat, hogy engedje ki a lakásból az 

egyik férfit azért, hogy pénzt vegyen ki az automatából és azt neki elhozza. 

Közölte, hogy a másik férfit addig nem engedi el, amíg a pénzt meg nem 

kapják. 

Megjegyzés: Az eljárás perbeszédek megtartásával folytatódik. 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

2018. FEBRUÁR 12-16. 
 

 
2018.02.21. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 12. sz. tárgyalóterem 

K. T. és társa Jelentős kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2018.02.21. 8.30 B.1583/2017. 

Az ügy lényege:  

I. rendű vádlott egy kft. ügyvezetőjeként mint alvállalkozó vett részt egy 

szivattyútelep fejlesztési munkálatainak elvégzésében. I. rendű vádlott a 

munka elvégzéséhez további alvállalkozókat vett igénybe. A vádlott a 

fővállalkozótól a munkadíjat átvette, azonban az alvállalkozók részére nem 

fizette ki a munkadíjat, elérhetetlenné vált számukra. Ezt követően a kft-t II. 

rendű vádlott részére értékesítette. 

I. rendű vádlott több sértettet ejtett tévedésbe, számukra összességében 

50 millió Ft-ot meghaladó kárt okozott. 

 

Megjegyzés: A vádirat ismertetése és a vádlottak kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. február 15. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 


