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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. november 11-15. 

 
 

2019.11.11. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2019.11.11. 

 

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 meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2019.11.14., 2019.11.15. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 7. tárgyalóterem 

B.200/2019. B.T. 

 

Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2019.11.14. 

2019.11.15. 

 

8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott és sértett szomszédok, mindketten rendszeresen 

jártak egy mándoki italboltba. 2018. június 1-jén a presszóban a vádlott és 

egy ismerőse szóváltásba keveredtek, aminek szemtanúja volt a sértett is.  

Másnap a délutáni órákban a sértett a kocsma teraszán italozott, a vádlott 

pedig a menyasszonyával beszélgetett, amikor a sértett odaszólt a vádlotthoz 

előző napi szóváltása miatt. B.T. ekkor felpattant a helyéről, majd a sértettet 

tenyérrel, kis erővel arcának bal oldalán megütötte. Az ütéstől a sértett a 

terasz betonjára esett és eszméletét vesztette. Az ott tartózkodók értesítették 

a mentőket, a kiérkezésükig a vádlott követte a mentősök utasításait. A 

sérülések következtében a sértett közvetlen életveszélyes állapotba került. 

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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   KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

   2019. november 11. - november 15. 

 

 
2019.11.12. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.69/2019. J. J-né Kapcsolati erőszak bűntette 2019.11.12. 

 

10.30 

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott közös háztartásban élt a férjével, akit 2018. november 

18. és december 11. között rendszeresen megöléssel fenyegetett, őt többször 

bántalmazta. 

2018. november 18-án szóváltást követően egy ásó élével ütött a férje fejének 

irányába, s az ütés következtében a férfi fülkagylója megsérült, sebészeti 

eljárást igényelt. 

2018. december 11-én éjjel „meg fogsz dögleni” kiabálással egy balta élével az 

ágyban fekvő férfi irányába csapott. A sértett észlelve a vádlott szándékát, egy 

széket maga elé tartva kivédte az ütést. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

Nyíregyháza, 2019. november 8. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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