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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 

2019.03.06. 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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2019.03.07. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.717/2018. B. B. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2019.03.07. 13.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2018. július 6-án busszal érkezett egy kisvárdai 

fesztiválra, ahol ismerőseivel szórakoztak, italoztak. Hajnalban a dombrádi 

csárda területére szállították busszal a csoportot, mert ott sátoroztak.  A buszon 

a vádlott szóváltásba került egy másik fiatallal, akinek szidalmazását a buszról 

leszállva is folytatta. A vádlott támadólag közeledett a sértett felé, aki a mellkasa 

elé emelte a kezét, hogy védje magát. Ekkor a vádlott megragadta a fiatal férfi 

két karját, és testközelből nagy erővel orron fejelte. A sértett hanyatt esett, és 

elveszítette az eszméletét is. A mentőket egy ismerősük értesítette. A sérülések 

közvetett életveszélyes állapotot eredményeztek. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. február 28. 

   Dr. Sörös László 

       sajtószóvivő 

 

 

 

 


