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2019. 11. 05. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.66/2019. L.-né V. G. K. 

vádlott 

halálos tömegszerencsétlenséget 

eredményező közúti baleset gondaltan 

okozásának vétsége 

2019. 11. 05. 08:30 

 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság az M3-as autópálya mezőkeresztesi 

szakaszánál 2016. decemberében történt buszbaleset ügyében, melyen tanúk 

kihallgatására kerül sor. 

A vád szerint egy utazási társaság busza, két – váltásban dolgozó – sofőrrel és 80 utassal 

hazafelé tartott Bécsből Debrecen irányába éjszaka, az autópálya kivilágítatlan szakaszán, 

körülbelül 100 km/h sebességgel. A forgalom ugyan gyér volt, de az út állapota nedves, 

csúszós és a hőmérséklet is fagypont alatti. 

A vádlott a busz mellett haladt a belső forgalmi sávban egy személyautóval, körülbelül 

130 km/h sebességgel. Amikor elhaladt a busz mellett a jéghártyás úttesten az autó 

megcsúszott, a busz előtt átsodródott a külső forgalmi sávba és a szalagkorlátnak 

ütközött. 

A mögötte haladó busz sofőrje bár hirtelen balra kormányozta a buszt, de nem tudta 

elkerülni az ütközést. Nagy sebessége és az út állapota miatt a busz bal oldalával a vádlott 

autójának, majd a bal oldalon található szalagkorlátnak ütközött, ami megbillentette a 

buszt és az a bal oldalára borult. 

A két jármű ütközését követően az autópályán közlekedő járművek közül több is a baleset 

helyszínére ért, melyek legtöbbje már nem tudott időben megállni, hogy elkerüljék a 

további ütközéseket, így azok többszörösen egymásba sodródtak. 

A baleset következtében 5 személy életét vesztette, 8 - 8 személy maradandó 

fogyatékosságot, illetve 8 napon túl gyógyuló sérüléseket, míg 21 személy könnyebb 

sérüléseket szenvedett. 

 A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 05. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.217/2019. H. K. vádlott és 

társa 
aljas indokból 

elkövetett súlyos 

testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 11. 05. 08:00 

Első tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság az Encs-fügödi lincselés 

ügyében. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2018. október 6-án Encs Fügöd 

városrészén egy családi rendezvényen vettek részt és italoztak. A 

sértett ugyanezen a délutánon autóval közlekedett a településen, 

amikor az úttest szélén parkoló autó takarásából elé szaladt a II. rendű 

vádlott kislánya. A sértett hirtelen manővere ellenére sem tudta 

elkerülni az ütközést és a gyermeket elütötte. A sértett azonnal kiszállt 

és segítséget kért. 

A balesetet észlelve többen kiszaladtak a környező házakból és a sérült 

gyermeket bevitték egy udvarra. Ekkor az I. rendű vádlott kiszaladt az 

útra és a sértettnek rontott: lendületből ököllel arcon ütötte, majd 

ütlegelni kezdte. Néhányan a sértett védelmére keltek és próbálták az 

I. rendű vádlottat távoltartani, aki ekkor az autót kezdte rugdosni.  

Mindezzel egy időben a II. rendű vádlott is odarohant a sértetthez és 

megfenyegette, ha meghal a kislány, akkor megöli, majd a ruháját 

rángatta és ütni kezdte.  

Az I. rendű vádlottat azonban nem sikerült megnyugtatni, továbbra is 

agresszívan, fenyegetően viselkedett. Az összegyűlt tömeg, majd a 

kiérkező mentők, rendőrök jelenléte ellenére sem hagyott fel 

viselkedésével, sőt az ekkor már a helyszínen tartózkodó rendőrök 

szolgálati gépjárműveit is ütötte. A II. rendű vádlott pedig a sértett 

helyszínre érkező egyik családtagját vágta torkon és lökdöste. 

Az eseményeknek végül a folyamatosan kiérkező rendőri egységek 

vetettek véget és biztosították a helyszínt. A sértett számos sérülést 

szenvedett, amelyek között van maradandó fogyatékosságot okozó és nyolc 

napon túl gyógyuló is. 

A bíróság a tárgyalást 2019. november 7-én és 12-én folytatja. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 06. 

Ózdi Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

6.B.66/2019. L. É. és két társa 

vádlottak 

csoportosan elkövetett 
önbíráskodás bűntette 

2019. 11. 

06. 

 

8:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a három vádlottnak az 

ügyében, akiket csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntettének 

elkövetésével vádol az ügyészség. 

A vád szerint az I. rendű és a II. rendű vádlottak – egymást nem ismerve 

– viszonyt folytattak a sértettel, melyért anyagi ellenszolgáltatást kaptak, 

illetve amelyből később is hasznot reméltek. 2018 augusztusában derült 

ki, hogy a sértett mindkettőjükkel kapcsolatot tart fenn, ami miatt a két 

nő felháborodott, megkárosítva érezték magukat. Elhatározták, hogy 

„kárpótlásként” pénzt és használati tárgyakat vesznek magukhoz a sértett 

lakásából, így bántalmazni kezdték, többször megütötték és felpofozták, 

majd átkutatták a lakást is. Ennek során jelen volt a II. rendű vádlott egyik 

férfi ismerőse is, a III. rendű vádlott, aki feltartóztatta a menekülni próbáló 

sértettet, karját hátra csavarta, megkötözte, száját kitömte.  

Az I. rendű vádlott néhány ezer forintot érő ingósággal távozott a lakásból, 

míg a II. rendű és III. rendű vádlottak egy bankautomatához vitték a 

sértettet, aki csak 1.000,- forintot tudott számlájáról levenni és részükre 

átadni. A sértett egy óvatlan pillanatban elmenekült és rendőri segítséget 

kért. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 06. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem  

9.B.16/2018.  
 

V. Z. és 

társai 

vádlottak  

életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette  
2019. 11. 

06. 

8:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást törvényszék 

azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik a vádirat szerint 

Putnokon egy vita során, 2017. március 3-án a sértettet ököllel, 

majd egy bottal ütötték és testszerte rugdosták, majd a 

mozdulatlan sértettet magára hagyták. A sértett életveszélyes 

koponyasérüléseket szenvedett, minek következtében 

beszédképtelenné vált.  

 

Az ügyben perbeszéd megtartása várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu  
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2019. 11. 06. 

Miskolci Járásbíróság • 24. sz. tárgyalóterem 

11.B.117/2019. T. Z. vádlott nagyobb kárt 

okozó, 

üzletszerűen 

elkövetett csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 11. 06. 8:00 

Tanú kihallgatásával folytatja a tárgyalást a bíróság annak a 

férfinak a büntetőügyében, aki a vád szerint több, mint kétmillió forintot 

csalt ki a megrendelőktől úgy, hogy eleve nem akarta a vállalt 

munkákat elvégezni. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott 2016 júliusa és 2018 

áprilisa között víz-, fűtés, és gázszerelési munkákat vállalt, amikért a 

négy sértettől a szerződés megkötését követően több részletben, 

összesen több, mint kétmillió forint előleget vett fel. Vállalt 

kötelezettségeit elenyésző részben teljesítette, a sértetteket hitegette, 

végül elérhetetlenné vált.  

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható.  

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 06. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 17. tárgyalóterem 

14.B.131/2019. G. R. és társai 

vádlottak 

 

rongálás vétsége 2019. 11. 06. 8:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a három férfinak az ügyében, akikkel 

szemben rongálás vétsége miatt indult eljárás. 

A vád szerint a vádlottak 2018 júliusában megjelentek egy miskolci 

üzletháznál azzal a céllal, hogy az üzletközpont melletti támfalra 

falfirkát fessenek, majd ezt videófelvételen rögzítsék, és az interneten 

közzé tegyék. Miután a feliratokat festékszóróval felfestették, az utca 

egy másik részén található térkőre ugyancsak graffitit készítettek, 

amelyet egyikük videóra felvett. A vádlottak a cselekményükkel 

huszonnégyezer forint kárt okoztak. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 07. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem  

3.B.96/2018.  

 

M. Cs. vádlott és 

társa  

 

uzsora bűntette  2019. 11. 07. 9:00 

Tanúkat hallgat ki a bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, 

akivel szemben uzsora bűntette miatt indult büntetőeljárás.  

A vádirat szerint a vádlott 2017-ben a Halmaj községben élő 

sértetteknek, rászorult helyzetüket kihasználva nyújtott kölcsönt. Volt 

olyan eset is, hogy 2.000.- forintot adott kölcsön, majd a két sértett a 

következő hónapban 30.600.- forintot adott vissza. A vádlott követelése 

súlyos nélkülözésnek tette ki a sértetteket, akik gyakorlatilag éheztek.  

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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