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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. december 09-13. 

 

 

 
2019.12.10. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

B.230/2019. R. J. és 2 társa Bűnszervezetben, 

üzletszerűen elkövetett 

emberkereskedelem 

bűntette 

2019.12.10. 9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. és II. rendű vádlott 2013 és 2015 között külföldi prostitúciós 

tevékenység végzésére kiszolgáltatott helyzetben lévő magyar nőket toborzott 

Svájcba, Ausztriába, Németországba és Belgiumba. I. és II. rendű vádlott a 

prostitúciót folytató nők keresetéből tartotta fenn magát. 

2016-tól I. és II. rendű vádlott egy svájci állampolgárral együttműködve 2017 

októberéig egy kizsákmányoláson alapuló bűnszervezetett működtettek, ahol 

a feladatokat és a részesedésüket előre, egymás között megosztották. A 

személyszállításban és a pénz Magyarországra hozatalában III. rendű vádlott 

közreműködött.  

I. rendű vádlott mintegy 2 millió, II. rendű vádlott mintegy 5 millió forint 

összeggel gazdagodott a bűncselekmény elkövetése során. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2019.12.11. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.15/2018. S. L. és 3 társa Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó 

bűnszövetségben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2019.12.11. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint I. és II. rendű vádlott 2009-ben egy gazdasági társaságot 

hozott létre azért, hogy az elérhető központi támogatásokat jogosulatlanul 

megszerezzék. 

I. rendű vádlott egy régi aszalógépet vásárolt, melyet felújíttatott, és a gépet 

pályázat keretében vásárolt új berendezésként tüntette fel. A gépről III. rendű 

vádlott – 5 millió forint ellenében - egy valótlan tartalmú számlát állított ki, 

mely szerint a gép értéke 670 millió forint. III. rendű vádlott valójában a géppel 

soha nem rendelkezett, azzal gazdasági tevékenységet nem végzett. A kft. ezt 

követően benyújtotta támogatási kérelmét, s az eljárás során a pályázatot 

kiíró szerv 2010-ben több, mint 300 millió forintot utalt át a cég részére. 

Megjegyzés: Az ügyben a bizonyítási eljárás tovább folytatása várható.  

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2019.12.11. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 27. sz. tárgyalóterem 

B.317/2019. B.K. Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

2019.12.11. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a vádlott 2018 július 7-én a kerítést átvágva – annak 

tudatában, hogy a 71 éves, mozgásában korlátozott idős sértett a házban 

alszik -  bement a sértett Szabolcs megyei családi házának udvarára, ahol a 

lakóház folytatásaként épült fa tárolót felgyújtotta. A tűz átterjedt a tyúkólra 

és a házzal egybeépített nyárikonyhára is. Mivel a nyári konyhában egy 

gázpalack is volt, fennállt a robbanás veszélye. A sértett a tüzet nem észlelte, 

őt fia mentette ki. A tűz tovább terjedését és a gázpalack robbanását a 

kiérkező tűzoltóság akadályozta meg.  

A vádlott ezen kívül 2018 május és július hónapjai között több haragosa 

ingatlanát, melléképületét is felgyújtotta, mellyel összesen 3.058.000 forint 

kárt okozott.  

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2019.12.11. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.284/2019. B.K. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2019.12.11. 

 

9.00 

 

A vádirat szerint a vádlott egy Szabolcs megyei településen élt együtt a 

sértettel, ahol mindketten italozó életmódot folytattak.  A vádlott 2018. 

augusztus 24-én féltékenysége miatt szidalmazni kezdte a sértettet, közben 

megfogta a nő két csuklóját, azokat erősen szorította, megcsavarta, melynek 

következtében eltörte a sértett jobb alkarját. Ezután ököllel is több alkalommal 

arcon ütötte, majd miután a sértett a földre esett, többször megrúgta őt. 

2018. december 9-én a vádlott féltékenysége miatt ismét veszekedni kezdett a 

sértettel, felszólította őt, hogy költözzön el, majd tenyérrel többször arcon, és 

ököllel álcsúcson ütötte, majd a földön fekvő sértettet több alkalommal a bal 

oldali bordák környékén megrúgta. 

2018. december 26-án egy veszekedés következtében a vádlott odalépett az 

ágyon ülő sértetthez, és két alkalommal ököllel megütötte őt, majd a későbbi 

órákban újra ütni kezdte a nő fejét és bordáit.  A sértett másnap reggel 

fájdalmai miatt kihívta a mentőket, akik kórházba szállították és légmellűség 

miatt megműtötték. 

Megjegyzés: Az ügyben tanú meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2019.12.13. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.502/2019. Sz.D. Gondatlanságból 

elkövetett életveszélyt 

okozó testi sértés 

vétsége 

2019.12.13. 

 

9.00 

 

A vádirat szerint a vádlott 2018. december 29-én az esti órákban ittas 

állapotban érkezett haza, majd szóváltásba keveredett élettársával. A kiabálás 

miatt a lakásban tartott kutya folyamatosan ugatott, ami annyira 

felidegesítette az ittas állapotban lévő vádlottat, hogy bántalmazni akarta a 

kutyát. A vádlott kiskorú testvére menteni akarta a kutyát, ezért az ölébe vette, 

és az édesanyjával a másik szobába menekült, a hátával megtámasztotta a 

szobaajtót, mivel azt nem lehetett kulcsra zárni.  

Sz.D. vádlott a vállával és felkarjával folyamatosan nyomta az ajtó üvegét, ami 

emiatt betört, és egy nagyobb üvegdarab belefúródott a sértett hátába, a 

gerince mellé. Ezután értesítették a mentőket, a kiskorú sértettet kórházba 

szállították és megműtötték. A sértett a cselekmény következtében 8 napon 

túl gyógyuló sérülést szenvedett el. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. december 09-13. 
 

 
2019.12.09. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.69/2019. J. J-né Kapcsolati erőszak bűntette 2019.12.09. 

 

8.30 

 

 

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 maga elé tartva kivédte az ütést. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. december 09-13. 
 

2019.12.12. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 23. sz. tárgyalóterem 

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

felhasználásával elkövetett csalás 

bűntette  

2019.12.12. 8.30. 

 

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 iratismertetés várható. 

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

 

 

Nyíregyháza, 2019. december 06. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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