
 

Nyíregyházi Törvényszék 

 O. Gy. és 6 társa Fajtalanság vagy 
közösülés céljából 
elkövetett 
emberkereskedelem 
bűntette 

2014. 06. 
16.  
9 óra 

I/28. 
tárgyalóterem 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint III. r. 
B. I. és IV. r. G. M. vádlottak 2010. tavaszán elhatározták, hogy 
prostituáltat szereznek, és az általa megkeresett pénzből fognak 
jövedelemre szert tenni. III. r. vádlott megkérte T. M II. r. vádlottat, 
hogy kutasson fel olyan nőt, aki hajlandó neki prostituáltként dolgozni, 
ennek érdekében felajánlotta, hogy a nőért hajlandóak IV. r. vádlottal 
együtt pénzt fizetni. A csavargó életmódot folytató, közepes mentális 
retardációban P. E. sértett megvásárlására 2010. május 8. napján került 
sor. A sértettet III. r. és IV. r. vádlottak 180.000. Ft-ért vásárolták meg I. 
r. O. Gy. vádlottól, a pénzből V. r. Sz. P., II. r. T. M., VI. r. T. A.-né és 
VII. r. D. M. is részesült. III. r. és IV. r. vádlottak közös lakásukra, majd 
III. r. vádlott Budapestre vitte a sértettet egy olyan utcába, ahol 
prostituáltak rendszeresen megtalálhatók, azért hogy a sértett pénzért 
mással közösüljön, vagy fajtalankodjék. Erre azonban nem került sor, 
mert a sértett megszökött. 
A megyei főügyészség a vádlottakat fajtalanság, vagy közösülés 
céljából elkövetett emberkereskedelem bűntettével vádolja. 
 
Az ügyben ítélethirdetés várható.  

 
Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő helyettes 
42/523-815 
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu 

Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 B. B. és társa rablás bűntette 2014. 06. 
19.  
13 óra 

Fszt. 13. 
tárgyalóterem 

 
A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint I. r. B. B. és II.r. T. A. 
vádlottak 2014. február 21. napján 20 óra körüli időpontban a Szabolcs 
és Balsa községeket összekötő kerékpárúton gyalogosan mentek 
Szabolcs község irányába, mikor szembetalálkoztak a Balsa felé 
kerékpárján közlekedő sértettel. Amikor egymás mellé értek a 
vádlottak a sértettet kerékpárjáról leütötték azért, hogy tőle kerékpárját 
elvegyék. A sértett az ütés következtében a vízelvezető árokba esett, a 
vádlottak a sértett kerékpárját eltulajdonították oly módon, hogy arra 
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felültek és a helyszínről távoztak. A sértett az esés következtében 8 
napon belül gyógyuló arczúzódást szenvedett el.  
 
A bűncselekményt a törvény kettőtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel rendeli büntetni.  
 
A bíróság az ügyben az első tárgyalást 2014. május 22. napján tartotta.  

 
Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő helyettes 
42/523-815 
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu 

Kisvárdai Járásbíróság (Kisvárda, Aradi Vértanúk tere 10.) 

 Fk. H. F. és társai csoportosan elkövetett 

rablás bűntette 

2014. 06.17. 

8 óra 30 

perc 

 

 

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint 2014. január 31. 
napján a kisvárdai vasútállomás egyik kocsmájában csocsóztak a 
vádlottak, mely közben a közeli padon ülő sértetthez kiment I. és II.r. 
vádlott és tőle cigarettát és sört kértek. A sértett ennek nem tett eleget, 
viszont megkérte II.r. vádlottat, aki a telefonján zenét hallgatott, hogy 
az ő telefonjára is küldjön át zenéket, a sértett ezért telefonját átadta 
II.r. vádlottnak, aki abból eltulajdonított egy memóriakártyát. 
Ezt követően I.r. vádlott pénzt követelt a sértettől, aki azt megtagadta, 
valamint a nála lévő sörből sem adott fenyegetés ellenére. A vádlottak 
a sértettet a földre lökték és a szatyrából szeszes italokat 
tulajdonítottak el.  A sértett a földön maradt, amikor egy járókelő 
rászólt a vádlottakra, hogy fejezzék be amit csinálnak, őt is 
megfenyegették.  
 
A bíróság az ügyben az első tárgyalást 2014. június 17. napján tartja.  
 

Információ: Dr. Toma Attila 
sajtószóvivő helyettes 
42/523-815 
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

mailto:tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu
mailto:pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu
mailto:tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu
mailto:pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu

