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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2019.01.14. 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 tanúk kihallgatásával folytatja az eljárást. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.660/2018. L. T.  Emberölés bűntette 2019.01.15. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint barátságukra tekintettel a sértett megengedte a vádlottnak, 

hogy 2017. februárjában beköltözzön a családi háza udvarán lévő 

nyárikonyhába 10.000 forint albérleti díj ellenében. A két férfi italozó életmódot 

folytatott, s gyakran veszekedtek amiatt, hogy a vádlott nem tudta kifizetni a 

bérleti díjat. A sértett többször elküldte a vádlottat a házából, majd megsajnálta, 

és újra befogadta.  

2018. február 8-án a sértett ittas állapotban követelte a vádlottól a lakhatásért 

járó pénzt, ezen összeszólalkoztak, s a sértett távozásra szólította fel a vádlottat. 

A vádlott az ajtó mellől felkapott egy 1 méter hosszú szögvasat, és azzal a neki 

háttal lévő sértettet halántéktájon, majd tartótájon ütötte. A sértett az ütésektől 

a földre esett, és rövid időn belül életét vesztette. A vádlott észlelte, hogy a 

sértett elhalálozott, levonszolta a pincébe, és az ajtót az elhunyt sértettre 

kulcsra zárta. A sértett eltűnését hozzátartozója jelentette 2018. március 1-jén. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. január 11. 

   Dr. Sörös László 

       sajtószóvivő 

 

 

 

 

 


