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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.907/2015. D. L. Nyereségvágyból, 

különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2018.12.12. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2007. április 6-án a késő esti órákban Debrecen 

belterületén csavargott, és amikor a sértett házának közelébe ért, elhatározta, 

hogy az általa egyedülállónak megismert sértettől fog pénzt, vagy egyéb értéket 

szerezni. A telek kerítését képező OSB lapokat megbontotta, majd a sértett 

lakrészének ablakán benézve látta, hogy a sértett a házban egyedül tartózkodik, 

és ébren van, majd az építési területén lévő szerszámosból magához vett egy 

feszítővasat. A sértett bejárati ajtaja nem volt kulcsra zárva, így a vádlott 

akadálytalanul jutott be a házba, ahol a sértett a zajokra felült. Ekkor a vádlott a 

feszítővassal a sértett fejét megütötte, amitől ő az ágyon hanyatt esett, majd 

több alkalommal ütötte a sértett arcát, fejét.  

Ezt követően a vádlott a sértett felső testére ülve, alkarjával a sértett nyakát 

leszorította, így olyan gégesérüléseket okozott, amely B. I. sértett azonnali 

halálát eredményezte.  

Megjegyzés: Az ügyben tanú kihallgatása és iratismertetés várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2018.12.13. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 31. sz. tárgyalóterem 

Bf.192/2018. Sz. Zs. L. és 2 társa Befolyással üzérkedés 

bűntette 

2018.12.13. 

 

9.00 

A Nyíregyházi Járásbíróság 2017. szeptember 15-én nem jogerős ítéletével 

befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmény miatt 4 év 

börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte Sz. Zs. L. 

I. rendű vádlottat. II. rendű D. N. vádlottat 2 év börtönbüntetésre ítélte, 

melynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. 

IV. és V. rendű vádlottat befolyás vásárlása bűntette miatt egyenként 6-6 

hónap, végrehajtásában 1-1 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, míg 

III. rendű T. Z. vádlottat felmentette az ellene emelt vádak alól. 

Az ítélet ellen az ügyész, I.  és II. rendű vádlott jelentett be fellebbezést. 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint 2013-ban I. és II. rendű 

vádlott legalább 594 ukrán személytől vett át több, mint 100 millió forintot 

honosítási eljárás elintézése céljából, azonban az átvett összeget a vádlottak 

saját céljaikra fordították. 

Megjegyzés: Az ügyben előreláthatólag ítélethirdetés várható. 

Információ: 
Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

2018.12.14. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

B.477/2018. T. B. Emberölés bűntette 2018.12.14. 10.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott az előírt gyógyszerei szedését 2018. január 20. 

napját megelőző kb. egy hétben felére csökkentette, majd az utolsó két 

napban teljesen elhagyta, ami mentális állapotában egyensúlyvesztést 

eredményezett. 

2018. január 20-án a kora reggeli órákban a vádlott munkásokat szállított 

lakóhelyéről személygépkocsival a családja tulajdonában álló gyümölcsösbe, 

majd hazament. A lakóházban a vádlott odament az ágyban fekvő 

édesapjához, és őt előzetes vita nélkül egy késsel test-szerte szurkálni kezdte. 
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Az elszenvedett sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a sértett a helyszínen 

életét vesztette. 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. december 3. 

   Dr. Sörös László 

       sajtószóvivő 

 

 


