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2019. El. XI. B. 5/22. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. június 3-7. 

 
2019.06.04. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.95/2019. F. I. és társai Kerítés bűntette 2019.06.04. 

 

08.30. 

 

 

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: Az ügyben vádirat ismertetése és a vádlottak kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

2019.06.06. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.147/2019. P. J. Gondatlanságból 

elkövetett emberölés 

vétsége 

2019.06.06. 08.30 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott egyedül nevelte két kiskorú gyermekét egy Szabolcs 

megyei családi házban, melynek kizárólag egy szobáját fűtötte egy rossz műszaki 

állapotban lévő vegyes tüzelésű vaskályhával. A vádlott 2018. január 26-án este – 
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miután a kályhába befűtött – magára hagyta a gyerekeket a lakásban, miközben 

a szabálytalanul működtetett kályhában szén-monoxid gáz képződött a fűtés 

során, amely a szobában szétáramlott. A kisfiú lefeküdt aludni a kályha melletti 

ágyára, majd belélegezte a szobában lévő szén-monoxidot, amitől mérgezést 

szenvedett. Az álmából felébredő gyermek az ágyról leesve a meleg kályhatesttől 

megégette magát, majd szénmonoxid-mérgezés következtében elhalálozott. A 

kisfiú testvére próbált rajta segíteni, azonban ő is szénmonoxid-mérgezést 

szenvedett, amitől elájult. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. június 3-7. 

 
2019.06.04. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 5. sz. tárgyalóterem 

B.797/2018. B. M. és társa Információs rendszer 

felhasználásával felhasználásával 

elkövetett csalás bűntette  

2019.06.04. 10.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2019. februárját követően megszerezték a mentális 

zavarokban szenvedő ismerősük bankkártyáját, melynek terhére többször 

vásároltak, s készpénzt vettek fel összesen 1.869.988,-Ft összegben. 

2016. decemberében B. M. vádlott rávette a sértett arra, hogy 1000 Euró 

összegért vásároljon magának egy külföldről származó autót, aki ebbe 

beleegyezett, s annak tudatában vásárolta meg a kocsit, hogy azt a későbbiekben 

ő használni fogja. Az autót B. M. vádlott vette át a kereskedőtől, de azt nem állt 

szándékában a sértettnek odaadni, hanem a sértett mentális állapotát 

kihasználva aláíratott vele egy adásvételi szerződést, amellyel a sértett a járművet 

értékesítette. A sértett a szerződést annak megértése nélkül írta alá. 

2017. februárjában B. M. vádlott megvásárolta a sértett által lakott ingatlant, 

melyre a sértettnek haszonélvezeti jogot jegyeztek be. Az ingatlanba B. J. vádlott 

költözött be a lányával, s 2017. júliusáig életvitelszerűen ott lakott, majd 

távozásakor B. J. vádlott lakására vitték a sértett használati tárgyait, mintegy 

200.000,-Ft értékben.  

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 
sajtószóvivő  
30/380-6786 
sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. június 3-7. 
 

 
2019.06.04. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.69/2019. J. J-né Kapcsolati erőszak bűntette 2019.06.04. 

 

10.00 

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott közös háztartásban élt a férjével, akit 2018. november 

18. és december 11. között rendszeresen megöléssel fenyegetett, őt többször 

bántalmazta. 

2018. november 18-án szóváltást követően egy ásó élével ütött a férje fejének 

irányába, s az ütés következtében a férfi fülkagylója megsérült, sebészeti 

eljárást igényelt. 

2018. december 11-én éjjel „meg fogsz dögleni” kiabálással egy balta élével az 

ágyban fekvő férfi irányába csapott. A sértett észlelve a vádlott szándékát, egy 

széket tartott maga elé tartva kivédte az ütést. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 
sajtószóvivő 
30/380-6786 
sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
2019.06.04. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.64/2019. G. L. A jelentős kárt okozó 

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019.06.04. 

 

13.00 

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2013. évet követően Szlovákiába járt, hogy tippmix 

formájában sportfogadásokon vegyen részt abból a célból, hogy egy nagyobb 

nyereményt érjen el. Fenti tevékenységéből nagy nyereményt nem ért el, 

azonban több ismerősét megkereste azzal, hogy kölcsönre lenne szüksége egy 

”nagy nyeremény” lehívásához. Miután a sértetteknek elnyerte bizalmát, több 
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millió forintot kért tőlük kölcsön azzal az ígérettel, hogy ezen összegeknek 

többszörösét fizeti vissza részükre a nyereményekből. A vádlottnak nem állt 

szándékában a részére átadott pénzösszegeket visszafizetni, azt anyagi helyzete 

sem tette volna lehetővé. A fenti cselekményével a vádlott a sértetteknek 

mintegy 30 millió forint kárt okozott. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 
sajtószóvivő 
30/380-6786 
sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
 

Nyíregyháza, 2019. május 28. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 

 

 

 

 


