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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. május 22-25. 

 

 
2018.05.23. 

 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

Sz. Zs. és társa 

 

Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette 

2018.05.23. 9.30 B.95/2016. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. r. vádlott albérlőként költözött be a sértett nyíregyházi 

lakásába. 2015. május 23. napján napközben több liter bort fogyasztottak, 

majd délután I. rendű vádlott a sértettet ököllel arcon ütötte, aki hanyatt esett, 

de felállt, majd őt a II. rendű vádlott is bántalmazta. A sértett élettársa a 

védelmére kelt, ekkor a sértettet I. és II. rendű vádlottak többször megütötték, 

amitől a földre került, ahol a vádlottak tovább folytatták bántalmazását. A 

sértett az idejekorán érkezett orvosi ellátás ellenére rövid időn belül 

elhalálozott.  

Megjegyzés: Az ügyben szakértők meghallgatása  várható. 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2018.05.23. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

Dr. K. Gy.  Előre kitervelten, aljas 

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2018.05.23. és  

2018.05.25. 

9.00 

9.00 

B.268/2018. 

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: Az ügyben iratismertetés várható. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. május 22-25. 
 

2018.05.24. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 37. sz. tárgyalóterem 

H.  J. Halált okozó légi 

közlekedés gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2018.05.24. 8.30 B.1805/2017. 

Az ügy lényege:  

A vádlott oktatója volt a sértettnek, aki vitorlázó repülőgép tanfolyamon 

vett részt a Nyíregyházi Repülőtéren. 

2017. május 20-án a vádlott engedélyezte a sértett részére, hogy a vitorlázó 

repülőgéppel 5 órát meghaladó repülést végezzen. A növendékpilóta 

három sikertelen repülést követően ismét felszállt a repülőgéppel.  

A sértett a vitorlázó repülőgéppel Nyíregyháza lakott területe fölött, 250 

méternél alacsonyabb magasságban járt, repülési magassága vészesen 

csökkent, és lezuhant, egy fitness központ udvarán lévő fának, majd az 

épületnek csapódott. A gépet vezető sértett a helyszínen életét vesztette. 

Megjegyzés: Az ügyben szakértők meghallgatása várható. 
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Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 23. sz. tárgyalóterem 

Sz. G. és 4 társa Jogosulatlan gazdasági 

előny megszerzésének 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018.05.24. 13.00 B.1566/2017. 

Az ügy lényege:  

A vádlottak a községi óvoda tornaszobával történő bővítése céljából pályázatot 

nyújtottak be, amelyen az önkormányzat 11.640.000 Ft támogatási összeget 

nyert el. A bővítés iránt azonban a vádlottak nem intézkedtek. A lehívott 

támogatást annak céljától eltérően az önkormányzat saját működési 

költségeire fordította. Annak érdekében, hogy a pályázati összeg 

visszafizetését elkerüljék, az éves beszámolót azzal a tartalommal nyújtották 

be, hogy abban az elnyert támogatás került feltüntetésre.  

Megjegyzés: A bíróság tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. május 18. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 


