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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2023. január 23.- január 27. 

 
 

2023.01.24. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 25. sz. tárgyalóterem 

B.190/2022. G.S.  Kényszermunka 

büntette 

2022.01.24. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a nagykállói férfi 2020. májusában egy gondnokság alatt álló 

ismerősének kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábírta őt arra, hogy hozzá 

költözzön és ott elvégezze a ház körüli takarítást, ellássa állatait. A férfi a 

sértettet az istállójában szállásolta el. A későbbiekben a vádlott rendszeresen 

bántalmazta őt, ha munkájával elégedetlen volt, jövedelmét elvette és csak 

ennivalót, cigarettát adott neki.  

2020. november 22-én a sértett nem megfelelően végezte el munkáját, ezért a 

vádlott több alkalommal testszerte megütötte, megrúgta, melynek 

következtében a sértett életveszélyes állapotba került. A vádlott a sértettet  

autójába ültette, a korábbi lakóhelyére szállította, majd ott az utcán kitette és 

magára hagyta.  
 

Megjegyzés: Az ügyben perbeszédek megtétele, határozathozatal várható. 

Információ: Dr. Bartha Andrea 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2023.01.24., 25. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 04. sz. tárgyalóterem 

B.172/2020. B.L.T. Vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

2023.01.24. 

2023.01.25. 

 

 

9.00 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2009. év végén üzleti kapcsolatba került a cége 

termékének értékesítésével foglalkozó társaság vezetőjével. Találkozójuk során 

a vádlott felajánlotta ezen cégvezetőnek, hogy nagy mennyiségű , valótlanul 

leértékelt műtrágyát ad át részére, melyet saját vevőkörének így haszonnal 

tud tovább értékesíteni, részben számla nélkül. Az ajánlat arról is szólt, hogy 

a számla nélküli értékesítésből befolyt összegeket a férfi mindezért cserébe 

átadja a vádlottnak. 

A fenti megállapodás alapján több ezer tonnányi, valótlanul leértékelt 

műtrágya került a vállalkozóhoz, aki a vevői részére azt haszonnal 

értékesítette. A készpénzért, számla nélkül eladott termékekért 2010. 

januártól októberig több alkalommal befolyt, összesen 135.400.000 forintot 

a vállalkozó átadta a vádlottnak, a valótlan leértékelés ellentételezéseként.  

 

 Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása és szakértő meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Bartha Andrea 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2023.01.26. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 13. sz. tárgyalóterem 

B.437/2022. J.M. és társa  Emberölés bűntette 2023.01.26. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2022. február 21-én a vádlottak megállapodtak abban, hogy 

altató tablettát kevernek a sértett borába és megitatják vele, majd ellopják a 

nyugdíját és egyéb vagyontárgyait. Ennek megfelelően J.M. vádlott altatót vett 

magához, majd Á.F. vádlottal együtt 20 óra körül megjelentek a sértett 

porcsalmai házában. J.M. vádlott a sértettet borral kínálta, majd kihasználva az 

idős férfi figyelmetlenségét, poharába öntötte a korábban porrá zúzott 

gyógyszert. Miután a sértett megitta az altatóval kevert bort, bódult állapotba 

került. Ezt kihasználva a vádlottak pénz után kezdtek kutatni a lakásban,  

azonban a sértett magához tért és felelősségre vonta őket, mely miatt kezeit 

lefogva a fürdőszobába vonszolták, majd Á.F. vádlott az ittas és bódult 

állapotban lévő sértett fejét a vízzel teli fürdőkádba nyomta, miközben társa a 

kezeit fogta le, hogy ne tudjon védekezni.  

Miután a sértett fulladás következtében életét vesztette, a vádlottak a házból 

290.000 forint készpénzt és különböző élelmiszereket vettek magukhoz, majd 

távoztak a helyszínről. 

 

Megjegyzés: Az ügyben a vádlottak kihallgatása és szakértő meghallgatása várható. 

Információ: Molnár Dóra 

sajtótitkár 

70/511-8712  

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

                2023. január 23-január 27. 
 

2023.01.24. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 12. sz. tárgyalóterem 

B.222/2020. P.M. Különösen nagy kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2023.01.24. 

  

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott életkörülményeinek javítása érdekében 2009-től több 

személytől és cégtől kért kölcsön nagyobb összegeket, arra hivatkozással, hogy a 

Németországban elhunyt édesapja után neki járó, nagy összegű hagyatékhoz jutás 

érdekében van pénzre szüksége, s a kölcsönöket a hagyatékból fogja visszafizetni. 

Édesapja azonban nem élt külföldön, vagyontalan személyként 2014-ben hunyt el, 

Magyarországon.  
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A visszafizetési határidők lejártát követően a vádlott a kölcsönadott összegeket 

nem fizette vissza, ez nem is állt szándékában, ezáltal 20 sértettnek közel 778 millió 

forint kárt okozott, melyből csak néhány millió forint térült meg. 

Megjegyzés: Az ügyben a bizonyítási eljárás folytatása várható.  

Információ: Dr. Bartha Andrea 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
FONTOS! 
Kérjük, hogy a tárgyalásokon / előkészítő üléseken való részvételi szándékukat előzetesen, 

legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni a 70/511-

8712 telefonszámon.  

 

Nyíregyháza, 2023. január 19. 

  Molnár Dóra 

     sajtótitkár 
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