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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

L. I. Bűncselekmény 

elhárítására 

fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2018.07.03. 8.30 

 

B.454/2016. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2015. október 5-én Nyírbátorba indult, de lekéste a 

buszt, és csak Baktalórántházáig jutott. Ott egy sörözőben megismerkedett egy 

helyi lakossal, aki felajánlotta neki, hogy az egyik ismerősénél megszállhatna egy 

éjszakára. Elmentek az egyedül élő, mozgáskorlátozott férfi lakására, és ott a 

vádlott bemutatkozott a sértettnek, aki beleegyezett abba, hogy az éjszakát nála 

töltse. A közös ismerős távozása után a vádlott és a sértett együtt italozott, majd 

a sértett szóvá tette, hogy az éjszakai szállásért 3.000 forintot kér a vádlottól. 

Szóváltás közben a vádlott felkapott egy üres boros üveget, és azzal az ágyon ülő 

sértettet többször fejbe vágta, majd kézzel ütötte a fejét, arcát. Az ütésektől a 

sértett eszméletlen állapotba került, s rövid időn belül elhalálozott.  A vádlott, 

miután észlelte, hogy a sértett nem mozdul, eltávozott a lakásból. 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sterneda@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

Sz. Zs. és társa 

 

Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette 

2018.07.04. 8.30 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: A bíróság szakértő meghallgatásával folytatja a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. június 28. 

        Sterné dr. Deák Andrea 

                                                                                                                      sajtószóvivő 

 

 

 


