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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. ÁPRILIS 16-20. 

 

 
2018.04.16. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

D. R.  Kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2018.04.16. 

 

10.00 

 

B.158/2017. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2016. tavaszától több nyíregyházi személynek adott 

el kábítószert, több alkalommal kínált kipróbálásra különböző kábítószer 

tartalmú tablettákat.  

A nyomozó hatóság 2016. június 1-jén a vádlott nyíregyházi lakásából mintegy 

100 db amfetamint tartalmazó tablettát és port foglalt le. 

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 16-20. 

 
2018.04.16. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

F. I. és társai Kerítés bűntette 2018.04.16. 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 

 

 

 

2018.04.17. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 23. sz. tárgyalóterem 

Sz. G. és 4 társa Jogosulatlan gazdasági 

előny megszerzésének 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018.04.17. 13.00 B.1566/2017. 

Az ügy lényege:  

 

A vádlottak a községi óvoda tornaszobával történő bővítése céljából pályázatot 

nyújtottak be, amelyen az önkormányzat 11.640.000 Ft támogatási összeget 

nyert el. A bővítés iránt azonban a vádlottak nem intézkedtek. A lehívott 

támogatást annak céljától eltérően az önkormányzat saját működési 

költségeire fordította. Annak érdekében, hogy a pályázati összeg 

visszafizetését elkerüljék, az éves beszámolót azzal a tartalommal nyújtották 
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be, hogy abban az elnyert támogatás került feltüntetésre.  

Megjegyzés: A bíróság az iratok egyesítése miatt vádirat ismertetésével és 

vádlottak kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. április 13. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 

 


