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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint O. C. I. 

vádlott szerencsejáték szenvedélye miatt gyakran vitáztak feleségével, S. N. 

sértettel. A vádlott külföldön végzett munkát, míg felesége itthon vezette 

vállalkozásukat. A vádlott 2012. szeptember 3. napjától itthon tartózkodott és 

megtudta, hogy a felesége a házasságon kívül szerelmi kapcsolatot létesített, 

ezért 2012. szeptember 18. napján kérdőre vonta S. N. sértettet közös 

lakásukban. A beszélgetés előtt a vádlott a házasságból született gyermeküket 

O. J-t az emeleten lévő gyerekszobába küldte azzal, hogy akkor se jöjjön le, 

ha kiabálást hall. S. N. sértett kijelentette a vádlottnak, hogy el kíván válni 

tőle. A vádlott feleségét puszta kézzel, ököllel több alkalommal megütötte, 

egy kerámia tállal fejtetőn ütötte, majd az összetört tál darabjával megszúrta a 

fejét. A szomszédok a veréssel járó zajokat, a sértett segélykiáltásait hallva a 

lakásba az ablakon keresztül bekiabáltak, valamint tojással dobták meg az 

ablakot. A vádlott a bántalmazást kis időre félbehagyta, az ablakokat bezárta 

majd késsel folytatta felesége bántalmazását. Eközben O. J. sértett az emeleti 

gyerekszobából lemenve, meglátta erősen vérző anyját és apját a 

bántalmazáshoz használt véres késsel. A gyermek segítségért kiabált, erre a 

szomszédban lakó hölgy a lakás csengőjének folyamatos használatával 

próbált segítséget nyújtani. Ezt követően a gyermek a bejárati ajtót kinyitotta, 

majd a vádlott az ajtókinyitást észlelve felesége bántalmazásával ismét 

felhagyva gyermekét hátulról megtaszította. A gyermek így a bejárati ajtón át 

kijutott a lakásból. A vádlott ezt követően a bejárati ajtót bezárta és tovább 

folytatta felesége késelését. A szomszédok értesítése alapján a helyszínre 

érkező rendőrök a szomszéd lakáson keresztül átmászva jutottak be a vádlott 

lakásába. S. N. sértett nyakán lévő szúrt sérülések azonban olyan súlyosak 

voltak, hogy az elszenvedésüket követően néhány percen belül a helyszínen 

elhalálozott.  

A megyei főügyészség O. C. I. vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntettével és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja. 

A törvényszék az ügyben 2013. június 05. napján tartotta az első tárgyalást, 

melyen a vádlott és tanúk kihallgatására került sor, a következő tárgyalás 

2013. augusztus 28. napján volt, az eljárás tanúkihallgatásokkal folytatódott. 

2013. november 19. napján igazságügyi orvosszakértőket és 

elmeorvosszakértőket, valamint tanúkat hallgat meg a törvényszék, 2013. 

november 26. napján pszichológus szakértő és tanúk kihallgatásával folytatja 

az eljárást. 
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A Győr-Moson-Soporon Megyei Főügyészség vádirata szerint I. rendű 
K. G., II. rendű T. E. és III. rendű Sz. A. vádlottak elhatározták, hogy 
ingatlanbefektetési szövetkezetet és irodahálózatot hoznak létre, 
melynek keretében a befektetők pénzét összegyűjtik, és saját céljaikra 
fordítják. A terv megvalósításához V. rendű P. I. a szövetkezeti tagok 
beszervezésével járult hozzá, VI. r. dr. P. K. vádlott pedig, a jogi 
hátteret biztosította. A vádlottak által létrehozott Holding és az 
országszerte 10 irodával rendelkező Ingatlanbefektetési Szövetkezet 
semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytatott, ingatlannal nem 
rendelkezett. Opciós szerződések megkötésére sor került ugyan, de 
ingatlanokat nem vásároltak. A vádlottak - VII. rendű G. F. vádlott 
kivételével – kivételes befektetési lehetőségeket kínáló, nem valós 
hirdetések, tájékoztatások alkalmazásával több mint 3000 ezer 
befektetőt ejtettek tévedésbe, összesen 807.180.000. Ft kárt okoztak. A 
csalásokból származó pénz eredetének leplezésére és felhasználására 
több módszert dolgoztak ki. Ennek keretében a létrehozott 
bankszámlákról IV. rendű F. R. és VII. rendű G. F. vádlott is készpénzt 
vett fel, ebből pedig nagyértékű gépkocsikat, motorcsónakot, 
vásároltak, valamint ingatlant béreltek.  
A megyei főügyészség I. r. K. G. vádlottat 588 rendbeli csalás 
bűntettével, valamint pénzmosás és közokirat-hamisítás bűntettével, 
II. r. T. E. vádlottat 630 rendbeli csalás bűntettével, III. r. Sz. A. 
vádlottat 630 rendbeli csalás bűntettével, IV. r F. R. vádlottat 514 
rendbeli csalás bűntettével, valamint pénzmosás bűntettével és 
számvitel rendjének megsértése vétségével, V. r. P. I. vádlottat76 
rendbeli csalás bűntettével, VI. r. dr. P. K. vádlottat 630 rendbeli csalás 
bűntettével és pénzmosás bűntettével, VII. r. G. Fanni vádlottat 
pénzmosás bűntettével vádolja. 
Az ügyben a Debreceni Ítélőtábla a Fejér Megyei Bíróságot az elsőfokú 
eljárás lefolytatásából kizárta, annak lefolytatására a Nyíregyházi 
Törvényszéket jelölte ki. 
Az ügyben a bíróság több tárgyalást tartott, melyeken a vádlottak és 
tanúk kihallgatására került sor. Az eljárás tanúkihallgatásokkal 
folytatódik 2013. november 21. napján 9 óra 30 perckor. 
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