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II. emelet 1.  

 

A Nyíregyházi Városi Bíróság 2012. október 15. napján meghozott ítéletében  
B. T. I. rendű vádlottat 4 rendbeli rablás bűntette, 5 rendbeli lopás bűntette, 4 
rendbeli lopás vétsége miatt 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől 
eltiltásra, 
B. J. Zs. II. rendű vádlottat 5 rendbeli rablás bűntette, 4 rendbeli lopás 
bűntette, 6 rendbeli lopás vétsége, 1 rendbeli testi sértés bűntette miatt 12 év 

fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra, 
L. R. III. rendű vádlottat 2 rendbeli rablás bűntette, 2 rendbeli lopás bűntette, 
4 rendbeli lopás vétsége miatt 5 év fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől 
eltiltásra, 
R. T. IV. rendű vádlottat 2 rendbeli rablás bűntette, 1 rendbeli lopás bűntette, 
3 rendbeli lopás vétsége, 1 rendbeli orgazdaság vétsége miatt 10 év 

fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra és 10 év közúti 
járművezetéstől eltiltásra, 
B. Zs. V. rendű vádlottat 3 rendbeli rablás bűntette, 6 rendbeli lopás bűntette, 
5 rendbeli lopás vétsége, 1 rendbeli testi sértés bűntette miatt 6 év 

fegyházbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra, 
H. F. VI. rendű vádlottat 3 rendbeli rablás bűntette, 1 rendbeli rablás bűntette, 
3 rendbeli lopás vétsége, 1 rendbeli testi sértés bűntette miatt 8 év 
fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte, 
D. T. VII. rendű vádlottat 1 rendbeli orgazdaság vétsége, 1 rendbeli lopás 
vétsége miatt 2 évi időtartamra próbára bocsátotta, 
fiatalkorú T. R. VIII. rendű vádlottat 1 rendbeli rablás bűntette, 1 rendbeli 
lopás bűntette miatt 2 év fiatalkorúak börtönbüntetésére és 2 év közügyektől 
eltiltásra, 
fiatalkorú H. D. IX. rendű vádlottat 3 rendbeli rablás bűntette, 8 rendbeli 
lopás bűntette, 6 rendbeli lopás vétsége miatt 3 év 6 hónap fiatalkorúak 

börtönbüntetésére és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. 
A vádlottak 2010. januárja és 2010. szeptembere között eltérő személyi felállásban 
vagyon elleni bűncselekményeket követtek el szervezetten, túlnyomórészt az 
I., II. és IV. rendű vádlottak irányítása alapján. Több esetben IV. rendű vádlott 
volt az, aki a vádlottakat a helyszínre szállította személygépkocsival. A 
bűncselekmények egy részének elkövetése során a sértettek ellenállása esetén 
velük szemben erőszakot alkalmaztak, illetve megfenyegették őket, melynek 
hatására a sértettek több esetben nem mertek a hatósághoz fordulni. A 
vádlottak egy része aktív szerepet játszott a különböző vagyontárgyak – többek 
között fémtárgyak, ruhaneműk, sertések, tyúkok, szerszámok, kerékpárok, 
mobiltelefonok, szeszesital, vashulladék, vízszivattyú, hegesztő trafó, 
zöldségek – eltulajdonításában, illetve a sértettek részben vasvillával, ököllel, 
rúgással egy esetben elektromos sokkolóval történő bántalmazásában, 
megfenyegetésében, míg a vádlottak másik része figyelő tevékenységet folytatott. A 
bűncselekmények következtében 1 millió forintot meghaladó lopási és 100 ezer forintot 
meghaladó rongálási kár keletkezett. 
A városi bíróság ítélete VII. rendű vádlott vonatkozásában jogerőre 



emelkedett. 
A többi vádlott tekintetében az ítélet nem jogerős, az ügyészség I. rendű 
vádlott büntetésének súlyosítása, I. rendű vádlott felmentés védője elsősorban 
felmentés és másodsorban enyhítés, a további vádlottak és védőik felmentés, 
illetve enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést. 
Az ügyben másodfokon a Nyíregyházi Törvényszék 2013. május 16. napján 
nyilvános ülést tartott, amelyen a bizonyítási indítványokra tekintettel 
tárgyalást tűzött ki 2013. szeptember 05. és 06. napjaira, amikor 
tanúkihallgatásokra kerül majd sor és a második tárgyalási napon az ügyben 
határozathozatal várható. A törvényszék a fogva lévő vádlottak előzetes 
letartóztatás megszüntetésére irányuló indítványait elutasította, mely ellen a 
vádlottak és védőik fellebbezést jelentettek be. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint Mné. T. 
Szilvia Katalin vádlott 2009. évben született gyermekét, M. Grétát, 2011. 
november 22. napján a délutáni órákban, otthonában, díszpárnával 
megfojtotta. Ezt követően a vádlott, saját halálának előidézése érdekében 
gyógyszereket vett be, melyekre alkoholt ivott. A sértettre a vádlott férje, a 
sértett apja M. József talált rá, miután hazaérkezett. M. József értesítette a 
mentőket, akik csak a gyermek halálát tudták megállapítani. A vádlott az 
általa bevett gyógyszerek miatt nem szorult orvosi ellátásra. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség Mné. T. Szilvia Katalin 
vádlottat 14. életévet be nem töltött személy ellen elkövetett emberölés 
bűntettével vádolja. 
A Nyíregyházi Törvényszék az ügyben több tárgyalást tartott, a 2013. 
szeptember 6. napjára kitűzött zárt tárgyaláson határozathozatal várható.  
A zárt tárgyaláson a sajtó képviselői és hallgatóságként megjelenő személyek nem 
vehetnek részt, a tárgyaláson részvételre jogosultak a tárgyaláson elhangzottakról 
tájékoztatást nem adhatnak. A zárt tárgyalásról a sajtó részére felvilágosítás nem 
adható és a sajtó nem adhat tájékoztatást.  
A bíróság a tárgyaláson hozott ítélet rendelkező részét, azaz a vádlott bűnösségének 
kimondását, illetőleg a vád alóli felmentését, azonban teljes terjedelmében 
nyilvánosan hirdeti ki, akkor is, ha a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárta. 
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