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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. augusztus 27-31. 
 
 
 

2018.08.29. 

 
 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.314/2017. T. M. Nyereségvágyból 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2018.08.29. 8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2016. május 27-én Szamossályiban italozott egy 

presszóban, majd onnan távozva bemászott egy lakóház kapuján, és vascsővel a 

kezében bement a házba. A hálószobában pénz után kutatott, mire belépett a 

házban lakó idős hölgy, és rákiáltott a vádlottra. A vádlott ezután nagy erővel 

fejen ütötte a sértettet, aki elesett. A vádlott a földön fekvő nőt még háromszor 

fejen ütötte a vascsővel. Ezután átkutatta a sértett ruháját, és 1.200 Ft-ot kivett a 

zsebéből. Egy elektromos szivattyút magához véve a helyszínről eltávozott. Az 

idős nő a bántalmazás következtében elhalálozott. 

Megjegyzés: A bíróság tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sterneda@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. augusztus 27-31. 
 
 

2018.08.29. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 21. sz. tárgyalóterem 

B.613/2018. Á. R. és 6 társa  Bűnszervezetben, 

üzletszerűen elkövetett 

kerítés bűntette 

2018.08.29. 

2018.08.31. 

2018.09.03. 

2018.09.05. 

8.30 

8.30 

8.30 

8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I., II., III. és IV. rendű vádlottak egy olyan bűnszervezet tagjai, 

amely 2013-tól 2017-ig kiszolgáltatott helyzetben lévő, magyar nőket 

szervezett ki nyugat-európai országokba, elsősorban Svájcba azért, hogy 

idegen férfiaknak anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást 

nyújtsanak.  

A bűnszervezetben I. rendű vádlott játszott vezető szerepet, aki elsősorban 

Magyarországról koordinálta a nők, fiatal lányok külföldre utaztatását és 

ellenőrzését, akik a prostitúciós tevékenységből származó bevételük nagy 

részét átadták a vádlottak részére, akik azt saját megélhetésükre fordították. 

 

Megjegyzés: Az ügy első tárgyalási napján a vádirat ismertetése és a vádlottak 

kihallgatása várható. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 
 
 

 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 1. 

        Sterné dr. Deák Andrea 

                                                                                                                      sajtószóvivő 

 

 

 

 


