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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. július 01-05. 

 

 

 
2019.07.01. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 28. tárgyalóterem 

B.141/2019. Z. S. Emberölés bűntette 

Fogolyszökés vétsége 

2019.07.01.  8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2018. június 14-től 16-ig két nap eltávozást kapott a 

bv. intézetből, ahol büntetését töltötte. 

Június 16-án reggel felkereste volt élettársát, és közölte vele, hogy nem akar 

visszamenni a börtönbe, bujkálni fog, s kérte, hogy tartson vele ő is. Egy 

Nagyecsed melletti erdős részen a sértett próbálta lebeszélni a vádlottat arról, 

hogy elszökjön, bujkáljon büntetése elől, s javasolta, hogy inkább térjen vissza a 

bv. intézetbe. Ezen a vádlott feldühödött, s a nadrágja derékrészéből elővett egy 

cipőfűzőt, melyet a sértett nyakán átvetve olyan erősen meghúzott, hogy a 

szorítás következtében a helyszínen elhalálozott. A vádlott ezután eltávozott. A 

sértett holttestét aznap délután ismerőse találta meg. A vádlottat másnap egy 

lakatlan házban fogták el. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2019.07.01. és 2019.07.03. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2019.07.01. 

2019.07.03. 

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: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

2019.07.02. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

B.211/2019. F. L. 

 

Emberölés bűntette 2019.07.02. 8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2003. évtől élt együtt a sértettel. Kapcsolatuk nem 

volt kiegyensúlyozott, gyakran veszekedtek, a vádlott többször bántalmazta a 

sértettet. 2008. május 3-ára virradó éjszaka a sértett a barátaival szórakozott, 

majd egyik ismerősével hazament, amikor a vádlott a lakásban tartózkodott. 

Mikor meglátta a sértettet az ismerősével, bezavarta őt a szobába, az 

ismerőst pedig elküldte, s ezután több napon át bántalmazta a sértettet, míg 

végül magatehetetlen állapotba került. Ezután a vádlott magára hagyta a 

sértettet, akit később egyik ismerőse találta meg a lakásban. A sértettet 

kórházba szállították, azonban néhány nap múlva elhalálozott. A vádlott  
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külföldre menekült, s 2018. július 8-án fogták el a Dominikai Köztársaságban. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 
2019.07.02. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.607/2016. Á. T. és társai  

emberölés  

Gondatlanságból elkövetett 

emberölés vétsége 

2019.07.02. 

 

13.00 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2015. július 27-én az I. és II. rendű vádlott gyermeke játék 

közben - szabálytalanul vételezett elektromos áram felhasználásával - a zárlatos 

hűtőszekrény fém alkatrészéhez véletlenül hozzáért, és halálos áramütést 

szenvedett. Halála közvetlen okozati összefüggésben volt a vádlottak által 

szabálytalanul vételezett villanyárammal üzemeltetett, sérült elosztó és 

hűtőszekrény zárlatos meghibásodásával.  

 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 
2019.07.02. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.140/2019. D. M. Gondatlanságból 

elkövetett életveszélyt 

okozó testi sértés 

vétsége 

2019.07.02. 14.00 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott élettársával, öt kiskorú gyermekével és édesanyjával 

élt együtt szegényes körülmények között egy komfort nélküli családi házban. A 

vádlott 2018. július 13.-án délelőtt 11 óra körüli időpontban legkisebb gyermeke 

fürdetéséhez készült, melynek érdekében rezsón vizet forralt és egy műanyag 

lavórt tett a szoba padlójára. A vádlott a forró víz hűtéséhez kannában hideg 
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vizet is bekészített. Mikor a vádlott a forró vizet a lavórba öntötte, nem észlelte, 

hogy a sértett a szobába bejött és azalatt az idő alatt, míg a vádlott a hideg vizes 

kannáért nyúlt, a gyermek a forralt vízzel telt lavórba beleült. A vádlott a vízből a 

síró gyermeket azonnal kikapta, ruházatát eltávolította majd orvoshoz vitte. Az 

orvos látva a sértett állapotát mentőegységet igényelt, amely légimentést tartott 

szükségesnek, és a sértettet kórházba szállította. Az égési sérülés következtében 

közvetett életveszélyes állapot alakult ki. 

Megjegyzés: Az ügyben szakértők meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
 

Nyíregyháza, 2019. június 26. 
   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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