
Balassagyarmati Törvényszék 
2023. február 13. – 2023. február 17. 

 
2023. február 10. 

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.139/2021. 

a vádlott 

monogramja 

 

B. B. és társa 

 

elkövetett bűncselekmény 

- emberkereskedelem bűntette és más 

bűncselekmények 

a tárgyalás dátuma 
 
2023. február 15. 

a tárgyalás ideje 

 

9:30 – 16:00 

Az ügy lényege: 
 

A vádirati tényállás szerint a 22 éves I. r. vádlott 2019-ben két, 60 év feletti, megélhetést 

biztosító jövedelemmel és lakhatási lehetőséggel nem rendelkező férfit rávett arra, 

hogy dolgozzanak neki, cserébe elszállásolja őket az általa lakott dorogházi 

ingatlanban.  

 

Az I. r. vádlott a két férfinak az általuk elvégzett munkáért az általa korábban ígért 

pénzösszegnek csak kisebb részét adta át, továbbá az egyiküket egy 8 m²-es, fűtetlen 

nyári konyhában, míg másikukat az udvaron álló Ford Transit gépjárműben szállásolta 

el.  

A vádlott 2019 tavaszán és nyarán, összesen három alkalommal az egyik sértett kezeit 

szigetelőszalaggal a háta mögött összekötötte, a nyakába láncot tett, és kikötözte a 

kerítéshez.  

 

Ezen túlmenően az I. r. vádlott 2020. februárjában 70.000 forintot fizetett egy Zoltán 

nevezetű férfinak azért, hogy a tatabányai hajléktalanszállón élő sértettet Dorogházára 

szállíttassa. Az I. r. vádlott a sértettet is dolgoztatta és a másik sértettel együtt a nyári 

konyhában helyezte el, ahol egy földre fektetett szekrényajtón levő matracon aludt. 

 

A három sértett közül ketten sikeresen megszöktek az I. r. vádlottól. 

 

Az I. rendű vádlott 2019. augusztusában arra kényszerítette a II. r. vádlottal, valamint 

a nála dolgozó egyik sértettet, hogy a P. E. sértettet erőszakolják meg, amiről az I. r. 

vádlott videófelvételeket is készített. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás. 
Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255-ös mellék 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 

  



Balassagyarmati Törvényszék 22. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.135/2022. 

a vádlott 

monogramja 

 

N. K. és 

társai 

 

elkövetett bűncselekmény 

- emberkereskedelem és 

kényszermunka bűntette és 

más bűncselekmény 

a tárgyalás dátuma 
 
2023. február 15. 

a tárgyalás ideje 

 

13:00 – 15:30 

Az ügy lényege: 
 

A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott prostitúciós tevékenység végzése céljából 

2014-ben Németországba vitte a II. rendű vádlottat. A „közös munka” során a élettársi 

kapcsolatban élő I. rendű vádlott beleszeretett a II. rendű vádlottba, ezért a II. rendű 

vádlott helyére újabb lányt kerestek. 

Az I. és II. rendű vádlottak a szlovák állampolgár, mentális problémákkal küzdő 

sértettet 2020 májusától internetes oldalon szexuális cselekmény végzésére hirdették, s 

szervezték a „szolgáltatás” lebonyolítását, amikre általában szupermarketek 

parkolójában, közterületeken, parkokban és Pásztó külterületén került sor. Az 

aktusokból származó bevétellel a sértett nem rendelkezett, abból az I. rendű vádlott, 

valamint a II. rendű vádlott és volt élettársa, azaz III. rendű vádlott részesültek. 

Az I. rendű vádlott a sértett több alkalommal a veréssel és az élete kioltásával 

fenyegette arra az esetre, ha nem megfelelően teljesít, illetve fizikailag is bántalmazta. 

 

Az I. és II. rendű vádlottak 2020. szeptemberétől Németországban is hirdették a 

sértettet. 

 

Az I. és a II. rendű vádlottak neve a német rendőrhatóságok körében már 2015-től 

egészen 2019-ig felmerült szexuális kizsákmányolás céljából elkövetett 

emberkereskedelem kapcsán, ezért több alkalommal ellenőrizték és igazoltatták őket 

nürnbergi, regensburgi, frankfurti és lipcsei bordélyházakban is. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás. 
Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255-ös mellék 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 


