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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. november 4-8. 
 

 

2019.11.04.-08. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 28. sz. tárgyalóterem 

B.211/2019. F. L. 

 

Emberölés bűntette 2019.11.04. 

2019.11.05. 

2019.11.06. 

2019.11.07. 

2019.11.08. 

8.30 

8.30 

8.30 

8.30 

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, aki 

végül magatehetetlen állapotba került. Ezután a vádlott magára hagyta a 

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

kórházba szállították, azonban néhány nap múlva elhalálozott. A vádlott  

külföldre menekült, s 2018. július 8-án fogták el a Dominikai Köztársaságban. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk és szakértők meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2019.11.04. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2019.11.04. 

 

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 iratismertetés várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2019.11.06. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 27. sz. tárgyalóterem 

B.317/2019. B.K. Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

2019.11.06. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a vádlott 2018. július 7-én a kerítést átvágva – annak 

tudatában, hogy a 71 éves, mozgásában korlátozott idős sértett a házban 

alszik -  bement a sértett Szabolcs megyei családi házának udvarára, ahol a 

lakóház folytatásaként épült fa tárolót felgyújtotta. A tűz átterjedt a tyúkólra 

és a házzal egybeépített nyárikonyhára is. Mivel a nyári konyhában egy 

gázpalack is volt, fennállt a robbanás veszélye. A sértett a tüzet nem észlelte, 

őt fia mentette ki. A tűz tovább terjedését és a gázpalack robbanását a 

kiérkező tűzoltóság akadályozta meg.  

A vádlott ezen kívül 2018. május és július hónapjai között több haragosa 

ingatlanát, melléképületét is felgyújtotta, mellyel összesen 3.058.000 forint 

kárt okozott.  

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

        2019. november 4. - november 8. 
 

2019.11.06. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Toldi u. II. em. 48. sz. tárgyalóterem 

B.1037/2019. F.S. Testi sértéssel elkövetett 

kapcsolati erőszak 

bűntette 

2019.11.06. 

 

13.00 

 

A vádirat szerint a vádlott 2019. tavaszától a vele egy háztartásban élő 

hozzátartozóit kiszámíthatatlan, agresszív viselkedésével rettegésben, 

terrorban tartotta. 2019. május 23.-án a vádlott ittasan ment haza, 

összeveszett a feleségével, őt eközben többször életveszélyesen 

megfenyegette. A vita során a férfi felszólította a feleségét és nevelt lányát, 

hogy hagyják el az ingatlant. A sértett és lánya látva a vádlott agresszív 

viselkedését megijedtek és elmenekültek a házból. Ekkor a vádlott közölte 

velük, hogyha visszamennek, akkor „kinyírja” őket. Miután a férfi felesége és 

lánya kimentek a házból, a vádlott bezárta a bejárati ajtót, és órákon keresztül 

nem engedte vissza őket. Mivel a vádlott a felesége gyógyszereit sem adta ki a 

nőnek, ezért kénytelenek voltak értesíteni a rendőrséget. Az esetet követően a 

rendőrség ideiglenes megelőző távolságtartárt rendelt el.   

2019. június 3.-án a férfi újra megjelent a lakóházban, bement a felesége 

szobájába, ahol az ágyban fekvő nőt ököllel az álla környékén, majd a 

mellkasán is megütötte. Ezután kiemelte az ágyból, kilökte a nappaliba, ahol 

ismét többször ököllel ütötte, s közben fenyegette. Ekkor a sértettnek sikerült 

kimenekülnie a lakásból, a férfi a kapuig üldözte, majd végül a nő kerékpárral 

távozott.  

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2019.11.07. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Földszint 36. sz. tárgyalóterem 

Fk.1016/2019. fk.K.B.A. Közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019.11.07. 

 

8.30. 

 

A vádirat szerint a vádlott 2019. május 28.-án egy Szabolcs megyei általános 

iskola folyosóján két osztálytársával vitatkozott, ő és gyermekkorú társaik 

lökdösték, szidalmazták egymást. K.B.A. és osztálytársai hangjára több 

pedagógus is a folyosóra érkezett, akik felszólították a gyerekeket 

cselekményük abbahagyására. Végül a két tanuló a vádlott elől futni kezdett. 

Az egyik pedagógus éppen a folyosón haladt, amikor őt a gyerekek utol érték, 

és kikerülve szaladtak tovább a folyosón. A vádlott néhány méterre lemaradva 

követte osztálytársait, majd a pedagógus mögé érve őt nagy lendülettel, 

csúszó-rugó mozdulattal bal lábának térd környékén megrúgta. A rúgástól 

mindketten a földre estek, ahonnan a sértett már sérülése miatt nem tudott 

felállni, mivel 8 napon túl gyógyuló sípcsont törést szenvedett. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

Nyíregyháza, 2019. október 31. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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