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2022.El.XI.B.3/30. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. szeptember 12.- szeptember 16. 
 

 
 

2022.09.15. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 25. sz. tárgyalóterem 

B.190/2022. G.S.  Kényszermunka 

büntette 

2022.09.15. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a nagykállói férfi 2020. májusában egy gondnokság alatt álló 

ismerősének kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábírta őt arra, hogy hozzá 

költözzön és ott elvégezze a ház körüli takarítást, ellássa állatait. A férfi a 

sértettet az istállójában szállásolta el. A későbbiekben a vádlott rendszeresen 

bántalmazta őt, ha munkájával elégedetlen volt, jövedelmét elvette és csak 

ennivalót, cigarettát adott neki.  

2020. november 22-én a sértett nem megfelelően végezte el munkáját, ezért a 

vádlott több alkalommal testszerte megütötte, megrúgta őt. A sértett a 

bántalmazás következtében életveszélyes állapotba került. Ekkor a vádlott a 

sértettet autójába ültette, majd a korábbi lakóhelyére szállította, ahol az utcán 

kitette és magára hagyta.  
 

Megjegyzés: Az ügyben a vádlott és tanúk kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

     2022. szeptember 12-szeptember 16. 
 

2022.09.13. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 11. sz. tárgyalóterem 

B.222/2020. P.M. Különösen nagy kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.09.13. 

  

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2009-től több személytől és cégtől kért kölcsön nagyobb 

összegeket arra hivatkozással, hogy azokat a Németországban elhunyt édesapja 

halála után neki járó, nagy összegű hagyatékból szándékozik visszafizetni. A 

visszafizetési határidők lejártát követően a kölcsönvett összegeket nem fizette 

vissza, ezáltal 20 sértettnek közel 778 millió forint kárt okozott, melyből csak 

néhány millió forint térült meg. 

Megjegyzés: Az ügyben a bizonyítási eljárás folytatása várható.  

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
FONTOS! 
Kérjük, hogy a tárgyalásokon / előkészítő üléseken való részvételi szándékukat előzetesen, 

legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni a 30/380-6786 

telefonszámon.  

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 08. 

Molnár Dóra 

  sajtótitkár 
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