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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. május 20-24. 

 

 
2019.05.20. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2019.05.20. 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 tanú kihallgatásával folytatja az eljárást. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. május 20-24. 
 

2019.05.20. 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. em. 36. tárgyalóterem 

B.46/2019. H. I. Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2019.05.20. 

 

10.00 

 

A vádirat szerint a vádlott 2018. szeptember 16-án egy szabolcsi településen 

közlekedett az általa vezetett személygépkocsival 45-50 km/h sebességgel. 

Utasként a jobb első ülésen szállította unokatestvérét. Haladás közben nem 

vette észre az úttest jobb oldalán, az út szélétől 60 cm-re az úttesten ülő, 

erősen ittas állapotban lévő sértettet, akit fékezés nélkül elütött. A vádlott 

megállt, látta a földön fekvő sértettet, majd visszaült az autóba, és 

segítségnyújtás nélkül elhajtott. A sértett a helyszínen életét vesztette. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

2019.05.22. 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  II. em. 36. sz. tárgyalóterem 

Fk.34/2019. Fk. K. M. és 

társa 

 

Rongálás bűntette 2019.05.22. 8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2018. április 7. és 9. között időszakban 

bementek egy szabolcsi község köztemetőjébe, ahol 13 síremléket rongáltak 

meg úgy, hogy azokról vagy a sírkövet döntötték le a földre, vagy a 

virágtartókban tettek kárt. A bűncselekményekkel okozott kár összesen 

290.000 forint. 

Ezt követően 2018. július 14-én II. rendű vádlott az ablakon bemászott egy 

lakóházba, és onnan 130.000 forint készpénzt, ruhaneműt és használati 
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tárgyakat tulajdonított el. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. május 20-24. 

 
2019.05.22. 

 

NYÍREGYHÁZI  JÁRÁSBÍRÓSÁG I. em. 25. tárgyalóterem 

B.119/2019. H. L. és társa Lopás vétsége 2019.05.22. 14.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2018. januárja és 2018. április 11. napja között 

bementek egy szabolcsi településen lévő ingatlanra úgy, hogy a sértett 

távollétében az ablakot benyomták. A házból és a melléképületből 10 zsák 

ruhaneműt, ágyneműt és használati tárgyakat, valamint szerszámokat  

tulajdonítottak el mintegy 150.000 forint értékben. 

 

Megjegyzés: Az ügyben – távmeghallgatás igénybevételével – előkészítő 

ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. május 15. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 

 

 

 

 

 


