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Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.Fk.54/2017. fk. R. A. 

vádlott 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2018. 02. 13. 8:00 

Folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak a 

büntetőügyében, akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 

indult eljárás. 

 

A vádirat értelmében a vádlott 2016 augusztusában barátnője otthonában 

tartózkodott, ahol a vádlott vitatkozott az akkor 13 éves sértettel, majd a a 

sértettet a kanapéra hanyatt döntötte az egyik lábával rátérdelt a sértett 

nyakára, mellkasára, másik lábával pedig a combjára. Jobb öklével először a 

kiskorú fejét bal oldalon, a halántéka és a füle közötti részen megütötte, majd 

jobb könyökével a sértett fejét ismét megütötte. A sértett a fájdalomtól sírni 

kezdett és átment a másik szobába, azonban a vele történteket nem merte 

elmondani szüleinek, azt csak másnap mondta el édesapjának, mert fájt a feje. A 

bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló koponyazúzódást 

és enyhe agyrázódást, továbbá 8 napon túl, ténylegesen 3-4 hét alatt gyógyuló 

kétoldali, nagy kiterjedésű fejsisak alatti vérömlenyt szenvedett. Az agyvizenyő 

közvetetten életveszélyesnek minősül. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.57/2016. K. A. vádlott emberölés bűntettének 

kísérlete 

2018. 02. 13. 9:00 

Várhatóan ítéletet hirdet  a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének 

kísérlete miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett testvérek, az édesanyjukkal 

éltek egy lakásban Ózdon. Az esti órákban a vádlott és fivére vitatkoztak, a 

vádlott többször arcon ütötte a sértettet. A sértett a földre került, majd felállt 

és a szobájába indult. Ekkor a terhelt a testvérét ismét a földre rántotta és a 

hasán fekvő sértettet testszerte ütötte és rúgta, a nyakát átölelve fojtogatta. 

Ezután egy 21 centiméter pengehosszúságú késsel a földön fekvő testvérét a 

háta középső részén, a lapocka alatt a gerinc mellett többször megszúrta. A 

lakásban tartózkodott és az eseményeket észlelte a terhelt édesanyja, aki a fia 

kezéből a kést kivette, majd értesítette a mentőket. 

A bántalmazás következtében a sértett a mellüregbe hatoló szúrt sérülést, 

számos zúzódást és többszörös arccsont törést szenvedett el, melyek közül az 

utóbbi a sértettnél az átlagost meghaladó mértékű szenvedést okozott. A 

mellkasi és koponya sérülések, valamint azok szövődményei sértett életét 

veszélyeztették. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



 

 

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.B.13/2017. V. R. Cs. 

vádlott 

felfegyverkezve 

elkövetett hivatalos 

személy elleni erőszak 

bűntette 

2018. 02. 13. 13:00 

Várhatóan ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék annak a vádlottak az 

ügyében, akivel szemben felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette miatt indult eljárás. 

 

A vád szerint a terhelt 2014 júniusában Taktaharkány településen az utcán egy 

kaszával a kezében a testvérével vitatkozott. A helyszínre rendőrök érkeztek, 

akik felszólították a vádlottat, hogy a kaszát dobja el. A vádlott a felszólításnak 

nem tett eleget, hanem futva indult a vele szemben intézkedő rendőrjárőr 

felé. A vádlott a sértett előtt mintegy két méterrel megállt, majd a kasza fém 

pengéjével a rendőr felé sújtott, aki hátralépett az ütés elől. A kasza pengéje 

az úttestnek csapódott. Fentiek után a vádlott ismét a rendőrre támadt, 

magasba emelte a kaszát. A rendőrjárőr gázsprayt használt a terhelttel 

szemben, azonban az sem tartotta vissza a további támadástól. A 

cselekményével akkor hagyott fel, amikor a járőr a szolgálati lőfegyverét 

tűzkész állapotba helyezte és ismét felszólította a vádlottat, hogy a kaszát 

dobja el. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



 

 

 

2018. 02. 15. 

 

Miskolci Törvényszék • I./126. sz. tárgyalóterem 

3.Bf.870/2017. V. M. vádlott rablás bűntette 2018. 02. 15. 13:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak a fellebbezett büntetőügyében, akivel szemben bűncselekmény 

felismerésére vagy elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes 

személy sérelmére elkövetett rablás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. 

Az első fokon eljáró Miskolci Járásbíróság ítélete a  szerint a büntetett előéletű 

19 éves vádlott 2016 nyarán Alsózsolcán az értelmi fogyatékos sértettet – a 

sértett mobiltelefonjának megszerzése érdekében – az arcán megütötte, mely 

miatt a sértett a vízelvezető árokba esett. Ezután a vádlott a sértett fejét 

többször megrúgta. A sértett eszméletét vesztette. A vádlott a mobiltelefonnal 

a helyszínről távozott.  

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  


