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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. november 26-30. 

 

 

 
2018.11.26., 28. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2018.11.26. 

2018.11.28. 

9.00 

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 tanúk kihallgatásával folytatja az eljárást. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2018.11.26. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.974/2016. K. J-né Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2018.11.26. 

 

14.30 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott és férje italozó életmódot folytattak, rendszeresen 

kértek egymás ellen rendőri intézkedést. 2016. július 6-án ismét 

összeszólalkoztak, s veszekedés közben a vádlott egy konyhakéssel mellkason 

szúrta a férfit. A sérülés közvetett állapotot okozott, melyet a gyors orvosi 

segítség hárított el.  

 

Megjegyzés: Az ügyben előreláthatólag ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

2018.11.30. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.314/2017. T. M. Nyereségvágyból 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2018.11.30. 8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2016. május 27-én Szamossályiban italozott egy 

presszóban, majd onnan távozva bemászott egy lakóház kapuján, és vascsővel a 

kezében bement a házba. A hálószobában pénz után kutatott, mire belépett a 

házban lakó idős hölgy, és rákiáltott a vádlottra. A vádlott ezután nagy erővel 

fejen ütötte a sértettet, aki elesett. A vádlott a földön fekvő nőt még háromszor 

fejen ütötte a vascsővel. Ezután átkutatta a sértett ruháját, és 1.200 Ft-ot kivett a 

zsebéből. Egy elektromos szivattyút magához véve a helyszínről eltávozott. Az 

idős nő a bántalmazás következtében elhalálozott. 

Megjegyzés: A bíróság tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

2018. november 26-30. 
 
 

2018.11.26., 28., 30. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 21. sz. tárgyalóterem 

B.613/2018. Á. R. és 6 társa  Bűnszervezetben, 

üzletszerűen elkövetett 

kerítés bűntette 

2018.11.26. 

2018.11.28. 

2018.11.30. 

8.30 

8.30 

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I., II., III. és IV. rendű vádlottak egy olyan bűnszervezet tagjai, 

amely 2013-tól 2017-ig kiszolgáltatott helyzetben lévő, magyar nőket 

szervezett ki nyugat-európai országokba, elsősorban Svájcba azért, hogy 

idegen férfiaknak anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást 

nyújtsanak.  

A bűnszervezetben I. rendű vádlott játszott vezető szerepet, aki elsősorban 

Magyarországról koordinálta a nők, fiatal lányok külföldre utaztatását és 

ellenőrzését, akik a prostitúciós tevékenységből származó bevételük nagy 

részét átadták a vádlottak részére, akik azt saját megélhetésükre fordították. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. november 23. 

   Dr. Sörös László 

       sajtószóvivő 

 

 

 

 

 


