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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.268/2018. Dr. K. Gy.  Előre kitervelten, aljas 

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2019.01.07. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2015. február 25-én élettársával, a sértettel együtt a 

vádlott édesanyjához utazott autóval, ahol megkérte az édesanyját, hogy 

menjen el otthonról, így az épületben csak ő és a sértett tartózkodott. A vádlott 

ottlétük alatt egy konyhakést vett magához, amivel a sértett torka irányába 

szúrt, aki védekezés közben ráfogott a kés pengéjére. Dulakodás közben a 

vádlott megkísérelte a sértett nyakának elvágását, azonban a sértett mindkét 

kezével fogta a vádlott kezét, ellenállt. A vádlott ezt követően egy balta tompa 

végével a vérző sértett fejére ütött. A sértett életveszélyes sérüléseket 

szenvedett. 

Megjegyzés: A törvényszék iratismertetéssel folytatja az eljárást. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

2019.01.08. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 28. sz. tárgyalóterem 

Bf.546/2018. J. G. D. Kiskorú 

veszélyeztetésének 

bűntette 

2019.01.08. 8.30 

 Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott a tanóráin nem megfelelő pedagógiai módszereket 

alkalmazott. Rendszeresen megalázóan, becsületsértő módon beszélt a 
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gyerekekkel. A tanórákon többször agresszív hangnemben kiabált, s az is 

előfordult, hogy káromkodott a gyerekek előtt. Ha a gyerekeknek nem volt 

megfelelő a technikájuk, a fejükre ütött, vagy az úszószemüveget úgy 

megrántotta a gyerek fején, hogy az a gyerek arcára visszacsapódott. A nem 

megfelelő testalkatú gyerekeket az osztály előtt „lekövérezte”.  

A vádlottat a Nyíregyházi Járásbíróság 2018. június 12-én 1 év 6 hónap, 

végrehajtásában 3 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és 5 évre 

eltiltotta a tanári foglalkozástól. 

Megjegyzés: Az ügyben másodfokú ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sorosl@nyhaza.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

 
2019.01.09. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 27. sz. tárgyalóterem 

B.265/2018. S. M. és társa Pénzmosás bűntette 2019.01.09. 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 iratismertetés várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. január 4. 

   Dr. Sörös László 

       sajtószóvivő 

 

 


