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R. R. Emberölés bűntette 2018.12.11. 09:30 

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2018. júniusában R.R. vádlottat, 

mint többszörös visszaesőt, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény 

elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett emberölés bűntette, kifosztás bűntette, magánlaksértés vétsége 

és hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt életfogytig tartó 

fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte. Az 

ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. A bíróság által 

megállapított tényállás szerint a vádlott 2017 áprilisában, késő este egy 

nyírturai idős asszony házának bejárati ajtaján lévő üveget betörte, s a 

belülről kulccsal bezárt ajtót kinyitotta. Az egyedül élő 84 éves sértett a zajt 

hallva magához vette a mobiltelefonját, hogy segítséget hívjon, a vádlott 

azonban ezt megakadályozta. Egy széklábbal többször megütötte a nőt, aki 

a hálószobába menekült. A vádlott követte, és a széklábbal folyamatosan 

ütlegelte a fejét és mellkasát, majd felvett egy kést, és többször megszúrta a 

nő nyakát, mellkasát és végtagjait. A bántalmazás során a sértett 44 rendbeli 

szúrt sérülést szenvedett el, melynek következtében a helyszínen meghalt. 

Miután a vádlott észlelte, hogy a sértett nem mozdul, a lakásban értékek 

után kutatni kezdett, majd egy vadásztőrt és 1.000 forint készpénzt magához 

véve elhagyta a házat. Ezután rövid időn belül elfogták és előzetes 

letartóztatásba helyezték. Néhány nappal később a börtönben rátámadt az 

egyik börtönőrre, mert nem akart abban a zárkában maradni, ahol 

elhelyezték.  

Megjegyzés: Első nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@dit.birosag.hu 
sajto@dit.birosag.hu 
0630/994-3339 
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H. Gy. + 1 fő   Testi sértés bűntette 2018.12.11. 10:00 

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2018 júniusában H. Gy. I.r. vádlottat 

társtettesként elkövetett testi sértés bűntettének kísérlete miatt 5 év 6 

hónap börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. Fk. H. A. II. r. 
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vádlottat társtettesként elkövetett testi sértés bűntettének kísérlete miatt 3 

év fiatalkorúak börtönbüntetésére és 3 közügyektől eltiltásra ítélte. Fk. R. M. 

III. r. vádlottat társtettesként elkövetett testi sértés bűntettének kísérlete, 

kifosztás bűntette és lopás vétsége miatt 4 év fiatalkorúak 

börtönbüntetésére, 4 év közügyektől eltiltásra és 30.911.-Ft 

vagyonelkobzásra ítélte. Az ítélet ellen I. és III.r. vádlott és védőik enyhítésért 

fellebbeztek. A bíróság által megállapított tényállás szerint 2015. 

szeptemberében Sóstófalva község belterületén az éjszakai órákban a 

vádlottak megállásra késztették az autójával arra közlekedő sértettet. Egy 

kereszteződésnél lévő oszlop mögül a fiatalkorú III. r. vádlott kiszaladt az 

úttestestre. A sértett még időben észrevette, fékezett, és 2-3 méterre előtte 

megállt az autójával. A III. r. vádlott az út közepén maradt, és nevetve 

hadonászott. A sértett kiszállt, hogy megnézze ki  volt az úttestre kiszaladó 

személy, aki ekkora már visszaszaladt az oszlop mögé. Ezzel egy időben az I. 

r. és II. r. vádlottak is a kereszteződéshez értek, és – minden ok nélkül – az 

árokba lökték a sértettet, majd bántalmazni kezdték. A sértett ennek 

következtében többek között koponyacsonttörést, és orrcsonttörést 

szenvedett, valamint fejsérülései miatt vérezni kezdett. A sértett barátnője 

próbált a férfi segítségére sietni, azonban ezidáig ismeretlen elkövetők őt is 

megtámadták. A sértett férfi maradandó fogyatékosságot szenvedett. Az 

őrizetlenül maradó gépjárműből a III. r. vádlott a sértettek tárgyait, okiratait 

elvette. 

Megjegyzés: Első nyilvános ülés 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@dit.birosag.hu 
sajto@dit.birosag.hu 
0630/994-3339 
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K. Gy. Személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

2018.12.11. 11:30 

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Járásbíróság 2017 novemberében K. A. J. I.r. 

vádlottat személyi szabadság megsértésének bűntette, testi sértés 

bűntettének kísérlete, kóros szenvedélykeltés vétsége, új pszichoaktív 

anyaggal visszaélés bűntette és hamis magánokirat felhasználásának 

vétsége miatt 2 év börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. K. 

Gy. II.r. vádlottat orgazdaság bűntette miatt, mint különös visszaesőt 1 év 

börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre 

felfüggesztette. A bíróság a vádlottat a bűnsegédként elkövetett személyi 

szabadság megsértésének bűntette miatt emelt vád alól felmentette. K. T. 

III.r. vádlottat kóros szenvedélykeltés vétsége és orgazdaság vétsége miatt 1 

év fogházbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 évre felfüggesztette. A 

másodfokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2018 májusában bűnösnek 

mondta ki II.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett személyi szabadság 

bűntettében és megállapította, hogy a vádlott többszörös visszaeső. Ezért 
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II.r. vádlott szabadságvesztés büntetését. 2 év fegyházbüntetésre 

súlyosította és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet ellen II.r. 

vádlott és védője felmentésért illetve enyhítésért fellebbezett. A bíróság által 

megállapított tényállás szerint I.r. vádlott és felesége kapcsolata 

megromlott. Az asszony új élettársával élt Érpatakon. 2014 júliusában I.r. 

vádlott a nevelőapjával, II.r. vádlottal megjelentek az asszony új párjánál 

azért, hogy elvigyék magukkal Nyíregyházára. A sértett nem akart a 

vádlottakkal menni, ezért I.r. vádlott megragadta a hajánál fogva és be 

akarta ültetni a gépkocsiba. Az asszony ellenállt, új párja megpróbált neki 

segíteni, de nem sikerült. Az autóval úgy indultak el, hogy a sértett még csak 

félig-meddig volt az autóban, és menet közben sikerült kiugrania. I.r. vádlott 

a sértett után ment majd visszahúzta az autóba. Ez többször 

megismétlődött. Ekkor II.r. vádlott megpróbálta többször megütni a nő 

segítségére siető párját. Végül újra betuszkolták a sértettet az autóba és 

elindultak Geszteréd irányába. A sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérülései 

keletkeztek I.r. vádlott 2012 februárja és 2013 novembere között „Herbál” 

nevű bódító hatású zöld növényi őrleményt adott rendszeresen több, a 18. 

életévét be nem töltött fiatalnak. A növényi őrlemény pontos összetétele 

nem ismert, azt gyakran változtatták, de abban voltak olyan vegyületek, 

amelyek utóbb felkerültek az új pszichoaktív anyagokat tartalmazó listára. 

III.r. vádlott 2015 nyarán ismeretlen személytől jövedéki adózás alól kivont 

dohányt vásárolt azzal a céllal, hogy továbbértékesíti.  

Megjegyzés: Első nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@dit.birosag.hu 
sajto@dit.birosag.hu 
0630/994-3339  
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