
 
Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 
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K. B. 2010. március 22. napján a 4-es számú főközlekedési útvonalon 
rendőrként közúti forgalom ellenőrzést végzett, amelynek során 
ukrán forgalmi rendszámú személygépkocsikat állított meg és arra 
hivatkozással, hogy a gépjárművek „túlsúlyosak”, a gépjárművek 
vezetőitől pénzt kért, amely kérésnek a gépkocsivezetők eleget tettek. 
Egy ukrán állampolgártól 10 Eurót, egy másik ukrán állampolgártól 
szintén 10 Eurót vett át. A bankjegyeket az útpadka mentén lévő 
földre dobta. A cselekményét a helyszínen előzőleg rejtetten helyet 
foglaló és az RSZVSZ (Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata) 
állományában tartozó rendőrök figyelték és észlelték. A helyszínre 
érkező további rendőrök K. B.-t a ellenőrzés alá vonták, melynek 
során megtalálták az útpadka melletti rézsün a 3 db 10 Eurós 
bankjegyet, valamint még egy db öt Eurós bankjegyet. K. B. a 
cselekmény során gumikesztyűt viselt. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 2011. december 8. napján 
kihirdetett ítéletében K. B.-t 2 rendbeli hivatalos személy által 
elkövetett vesztegetés büntettében mondta ki bűnösnek és 1 év 6 
hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 évi próbaidőre 
felfüggesztette.  
Az ítélet ellen a vádlott és a védő jelentettek be fellebbezést a 
bűnösség megállapítása miatt, felmentés érdekében. Az ügyész az 
ítéletet tudomásul vette. 
A Debreceni Ítélőtábla 2012. május 30. napján kihirdetett ítéletével az 
elsőfokú ítéletet megváltoztatta, a bűncselekmények megnevezését, 2 
rendbeli vesztegetés bűntettére pontosította, valamint egyéb járulékos 
rendelkezések tekintetében és a tényállást érintően helyesbítette azt. A 
másodfokú bíróság azonban a megyei bíróság ítéletét a bűnösség 
kimondását és a büntetés kiszabását illetően helybenhagyta. 
K. B. védője 2013. március 8. napján újabb perújítási indítványt 
terjesztett elő a Debreceni Ítélőtáblához. A Debreceni Ítélőtábla 
elrendelte a perújítást és az ügyet megismételt eljárás lefolytatása 
végett az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszéknek küldte meg. 
A Nyíregyházi Törvényszék az ügyben több tárgyalást tartott, a 
bizonyítási eljárás 2013. november 12. napján tanúkihallgatásokkal 
folytatódik. 
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Hné L. ZS. és társai 

18. életévét be nem 
töltött személy 

sérelmére 
elkövetett 

emberkereskedele
m bűntette és más 
bűncselekmények 

2013. 11. 11. 
13.30 óra  

fszt. 7.  

A Nyíregyházi Törvényszék I. rendű Hné. L. Zs. vádlottat egy rendbeli 
társtettesként elkövetetett csalás vétségének kísérlete és egy rendbeli 
felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt 6 hónap 
börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre 
felfüggesztette; II. rendű B. J. vádlottat társtettesként elkövetett csalás 
vétségének kísérlete és két rendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt 
10 hónap börtönbüntetésre ítélte, valamint 2 évre eltiltotta a közügyek 
gyakorlásától; III. r. C. J. vádlottat az ellene 18. életévét be nem töltött 
személy sérelmére fajtalanság, vagy közösülés céljából elkövetett 
emberkereskedelem bűntettének vádja alól felmentette. 
 
Az ítélet ellen az ügyész fellebbezett, kérte I. r., II. r. és III. vádlott 
bűnösségének emberkereskedelem bűntettében történő 
megállapítását. A vádlottak és védőik az ítéletet tudomásul vették. 
Fellebbezés folytán másodfokú bíróságként a Debreceni Ítélőtábla járt el, 
megállapította, hogy az elsőfokú bíróság nem tett megfelelően eleget 
indokolási kötelezettségének, és 2012. november 22. napján kelt 
végzésében az ítéletet hatályon kívül helyezte, továbbá az elsőfokú 
bíróságot új eljárásra utasította. 
 
Az ügy rövid tényállása: 
 
I. r. Hné. L. Zsuzsanna, II. r. B. József és kiskorú P. Csilla sértett (I. r. 
vádlott ismerőse) előzetesen abban állapodtak meg, hogy a sértettet 
megvételre felajánlják III. r. C. János vádlottnak 100.000.- forintért 
azért, hogy a sértett Svájcban prostitúciós tevékenységet 
folytathasson. A pénzt I. és II. r. vádlottak, valamint a sértett együtt 
elosztották volna. I. r. és II. r. vádlottak valótlanul azt közölték III. r. 
vádlottal, hogy a sértett betöltötte a 18. életévét, majd – egy 
polgármesteri hivatalból - egy másik személy nevére kiállított 
anyakönyvi kivonatot szereztek be a sértett nagykorúságának 
igazolására. III. r. vádlott végül 46.000.- forintot adott át I. r. és II. r. 
vádlottaknak a sértettért. Később a sértett bevallotta III. r. vádlottnak, 
hogy még kiskorú és nem akar Svájcba menni dolgozni, ezért III. r. 
vádlott vissza akarta adni a sértettet I. és II. r. vádlottaknak, valamint 
visszakapni az általa kifizetett összeget. I. és II. r vádlottak a pénzt 
nem kívánták visszafizetni, ugyanakkor megijedtek III. r. vádlottól, 
ezért a rendőrséget arról értesítették, hogy egy ismeretlen férfi tartja 
fogva a sértettet. 
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Az ügyben a Nyíregyházi Törvényszék 2013. november 11. napján tart 
tárgyalást, amelyen az ismételten lefolytatott bizonyítási eljárás 
alapján ítélethirdetés várható. 
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