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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

Dr. K. Gy.  Előre kitervelten, aljas 

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2018.05.28. 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 
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2018.05.30. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

T. M. Nyereségvágyból 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2018.05.30. 8.30 

 

B.314/2017. 

 

Az ügy lényege:  

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

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

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. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

2018.06.01. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

D. L. Nyereségvágyból, 

különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2018.06.01. 9.00 B.907/2015. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2007. április 6-án a késő esti órákban Debrecen 

belterületén csavargott, és amikor a sértett házának közelébe ért, elhatározta, 

hogy az általa egyedülállónak megismert sértettől fog pénzt, vagy egyéb értéket 

szerezni. A telek kerítését képező OSB lapokat megbontotta, majd a sértett 

lakrészének ablakán benézve látta, hogy a sértett a házban egyedül tartózkodik, 

és ébren van, majd az építési területén lévő szerszámosból magához vett egy 

feszítővasat. A sértett bejárati ajtaja nem volt kulcsra zárva, így a vádlott 

akadálytalanul jutott be a házba, ahol a sértett a zajokra felült. Ekkor a vádlott a 

feszítővassal a sértett fejét megütötte, amitől ő az ágyon hanyatt esett, majd 

több alkalommal ütötte a sértett arcát, fejét.  

Ezt követően a vádlott a sértett felső testére ülve, alkarjával a sértett nyakát 

leszorította, így olyan gégesérüléseket okozott, amely B. I. sértett azonnali halálát 

eredményezte.  

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

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. május 24. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 


