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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. szeptember 17-21. 
 
 
2018.09.19. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 27. sz. tárgyalóterem 

B.265/2018. S. M. és társa Pénzmosás bűntette 2018.09.19. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint az I. rendű vádlott férje 2009-től 2011-ig prostitúciós 

tevékenység szervezésével foglalkozott Hollandiában. Az így megszerzett 

vagyon egy részét az I. és II. rendű vádlottnak juttatta haza Magyarországra. A 

vádlottak tudták azt, hogy az I. rendű vádlott férje prostitúcióhoz köthető 

tevékenységekből származó bevételeit küldi nekik, s ennek során I. rendű 

vádlott 8 millió forintot, II. rendű vádlott pedig mintegy 2,5 millió forintot 

kapott. 

 

Megjegyzés: Az ügyben a vádirat ismertetése és a vádlottak kihallgatása 

várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

2018. szeptember 17-21. 

 

 
2018.09.17. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B.857/2016. F. I. és társai 

 

Kerítés bűntette 2018.09.17. 8.30 

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: A bizonyítási eljárás iratismertetéssel folytatódik. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. szeptember 17-21. 
 
 

2018.09.17. 

 

NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 2. sz. tárgyalóterem 

B.90/2018. B. R. Nagyobb kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2018.09.17. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott – egy szabolcsi település polgármestereként – 

magát tulajdonosként feltüntetve, szóban megegyezett a sértettel az ingatlan 

eladásáról. A vevő a vételárat részletekben törlesztette a vádlott részére, majd 

néhány hónap elteltével elköltözött az ingatlanból. Közölte a vádlottal, hogy a 

fennmaradó tartozást egy összegben szeretné kifizetni részére, A vádlott 

ekkor arról tájékoztatta a sértettet, hogy az ingatlant időközben – ismét 

szóbeli megállapodás alapján - eladta egy másik vevő részére, aki szintén 

részletekben törlesztette a vételárat. Miután az első vevő vissza akart költözni 

az általa megvásárolt ingatlanba, azt tapasztalta, hogy ott másik család lakik, 

akiknek a vádlott szintén eladta az ingatlant. A vádlott kihasználta a sértettek 

tudatlanságát és hiszékenységét, s mindkét családot tévedésbe ejtette azzal, 

hogy a lakóházat úgy adta el két alkalommal, hiszen annak ő nem volt 

tulajdonosa. 

A fentieken túl a vádlott 2014-től a szabolcsi településen az ott élők nehéz 

anyagi helyzetét és rászorultságát kihasználva több személlyel szóbeli 

egyezséget kötött, melynek értelmében a sértetteknek készpénzt vagy 

élelmiszert adott hitelbe, havi 50 %-os, vagy azt meghaladó kamatra. Ezenkívül 

több személynek adott készpénzt is kölcsönt, hasonló kamattal.  

Megjegyzés: Az ügyben a vádirat ismertetése és a vádlott kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 14. 

        Dr. Sörös László 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 

 

 


