
Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 H. A. és társa Védekezésre képtelen, 
illetve a bcs. felismerésére 
vagy elhárítására idős 
koránál vagy 
fogyatékosságánál fogva 
korlátozottan képes 
személytől elvétellel 
elkövetett kifosztás 
bűntette 

2014. 04. 
09.  
8 óra 30 
perc 

Fszt. 
5. 

 

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint  H.A. I. r. és K.J.I. II. 
r. vádlottak 2013. szeptember 9. napján előzetes megbeszélést 
követően megállapodtak abban, hogy vagyon elleni bűncselekményt 
követnek el idős korú sértettek sérelmére oly módon, hogy a 
cselekményt I.r. vádlott hajtja végre, míg II.r. vádlott a környéket 
figyeli. 2013. szeptember 10. napján 13 óra körüli időben a vádlottak 
együtt elmentek Nyíregyházán a Toldi utcára, ahol II.r. vádlott a 
sarkon megállt és figyelt, míg I.r. vádlott odament Dr. D.D. időskorú 
sértetthez. Miután a sértett figyelmét elterelte, I.r. vádlott a sértett 
zsebéből kivette a pénztárcáját. A sértett ezt észlelte a pénztárca felé 
nyúlt és megfogta, de koránál fogva nem tudta megakadályozni a 
pénztárca elvételét. I.r. vádlott erővel lefejtette a sértett ujjait a 
tárcáról, ezt követően elszaladt a pénztárcával és a sértett irataival. A 
sértett iratait az eljárás során megtalálták. A bűncselekménnyel 
okozott kár 35.000 Ft.  
A fenti cselekmény miatt a vádbeli bűncselekmény védekezésre 
képtelen, illetve a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős 
koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személytől 
való elvétellel elkövetett kifosztás bűntette, melynek büntetési tétele: 
1-5 évig terjedő szabadságvesztés. 
A bíróság az ügyben az első tárgyalást 2014. április 9. napján tartja.  

Információ: Dr. Nyakó Zsuzsanna 

sajtószóvivő 

06-30/6814-005 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu 

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

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

2014.  
04. 9.  
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 
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hajlandó neki prostituáltként dolgozni, ennek érdekében felajánlotta, hogy a 

nőért hajlandóak IV. r. vádlottal együtt pénzt fizetni. P. E. sértett 180.000,Ft-

ért történő megvásárlására 2010. május 8. napján került sor. 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 fenti cselekmény miatt a vádbeli bűncselekmény minősítése fajtalanság, 

vagy közösülés céljából elkövetett emberkereskedelem bűntette. Büntetési 

tétele: 1-5 évig terjedő szabadságvesztés. 

Az ügyben ítélethirdetés várható.  

Információ: Dr. Nyakó Zsuzsanna 

sajtószóvivő 

06-30/6814-005 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu 

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.B. Közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak 
bűntette 

2014.  
04. 10.  
9 óra 

I/24. 
tárgyalóterem 

 

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint L. B. vádlott 2013. 
augusztus 14. napján 9 és 10 óra közötti időben a Jósa András Kórház 
gyermeksebészeti részlegén bent fekvő rokonát látogatta meg. A 
vádlott rokonával hangoskodni kezdett, trágár kifejezéseket használt, 
ezért az ott dolgozó Dr. CS.-né Dr. H.M. sértett több esetben rászólt, 
hogy viselkedését hagyja abba vagy távozzon az osztályról. A vádlott 
elment, de kis idő múlva ismét megjelent és folytatta a trágár kiabálást. 
Ekkor a sértett ismét figyelmeztette, hogy hagyja el a kórtermet. Mivel 
a vádlott nem távozott a sértett értesítette a kórház biztonsági 
szolgálatát. A vádlott ekkor kiabálva trágár kifejezésekkel illette a 
sértettet, majd nyakát megragadta és azt megszorította.   
 
A járási ügyészség a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni 
erőszak bűntettével vádolja.  
 
A bíróság az ügyben az első tárgyalást 2014. április 10. napján tartja.  

Információ: 

Dr. Nyakó Zsuzsanna 

sajtószóvivő 

06-30/6814-005 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu 
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