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Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.43/2018. B. R. vádlott védekezésre 

képtelen személy 

sérelmére 

elkövetett 

emberölés 

bűntette 

2019. 02. 04. 

 

8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék a borsodnádasdi emberölési 

ügyben. 

A vádirat szerint az ittas és „herbálos” cigarettát is fogyasztó férfi ismerte a 

sértettet, baráti viszonyban voltak. 2017. szeptember 2-án találkozót beszéltek 

meg az esti órákra a település temploma mellett található erdei ösvényhez. A 

vádlott vitatkozott a lánnyal, majd többször ököllel arcul ütötte, aki ennek 

következtében eszméletét vesztette. A vádlott az öntudatlan állapotban lévő 

sértettet levetkőztette, majd az ösvény vízelvezetőjének csatornájába dobta a 

még életben lévő lányt. A sértett halálát vízbefulladás okozta. 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé 

teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – 

az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság 

az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 02. 04. 

Miskolci Törvényszék• 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.17/2018. B. Cs. vádlott  aljas indokból 

elkövetett 

emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 02. 04. 8:30 

Folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az 

ügyében, aki a vád szerint 2017. július 17-én Mezőcsáton rágyújtotta a házat 

egy édesapára és annak három gyermekére. 

A vádlott a gyermekeit egyedül nevelő édesapával élt egy házban, ám külön 

lakrészben. A két férfi között gyakorta alakult ki veszekedés, a vádlott 

többször azzal fenyegetőzött, hogy fel fogja gyújtani a házat. Ez történt július 

17-én éjjel is, amikor vádlott ittasan ment haza, hangosan énekelt, kiabált. A 

sértett édesapa rászólt a vádlottra, hogy ne hangoskodjon, mert felkelnek a 

gyerekek, a vádlott ezt sérelmezte és ismét a ház felgyújtásával fenyegette 

meg a sértettet. 

A vádlott távozott, majd hajnali egy órakor tért vissza a házhoz, észlelte, hogy 

a sértettek alszanak, ekkor meggyújtott egy pólót, majd a szőnyegre dobta. 

Miután a szőnyeg és később a ház is lángra kapott, a vádlott távozott a 

helyszínről. A füstre a házban tartózkodó egyik gyermek ébredt fel, aki 

felkeltette apját és testvéreit is. A két nagyobb gyermek kimenekült, azonban 

az édesapa visszament a másfél éves kislányért, amikor is a lakásban lévő 

gázpalack felrobbant. A nagy hő és a tűz következtében az édesapa és 

kislánya életét vesztette. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 02. 05. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.269/2018. S. L. K. vádlott súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás bűntette 

2019. 02. 05. 8:00 

Súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette miatt indult 

büntetőügyben tart tárgyalást a Kazincbarcikai Járásbíróság.  

A vád szerint a vádlott édesanyja 2012-ben 20.000,- forint összegű kölcsönt 

adott a sértett részére, azzal, hogy a következő hónapban 30.000,- forintot 

kell visszaadnia. A sértett azonban csak 10.000,- forintot tudott visszaadni a 

vádlott édesanyjának, aki ezután továbbra is 30.000,- forintot követelt. A 

sértett több éven át minden hónapban 10.000,- forintot adott a vádlott 

édesanyjának, mivel nem állt módjában a 30.000,- forintot egy összegben 

teljesíteni. 2017-től – édesanyja egészségi állapota okán – már a vádlott ment 

el a sértetthez a pénz követelése céljából. Egyik alkalommal, amikor a sértett 

közölte, hogy nem tud teljesíteni, a vádlott indulatossá vált és 

megfenyegette, hogy rágyújtja a házát. A sértett élettársa 5.000,- forintot 

adott át a vádlottnak. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 02. 05. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

15.B.51/2018. B. A. vádlott emberölés 

bűntettének kísérlete 
2019. 02. 05. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, akit emberölés bűntettének kísérletével vádol az ügyészség. 

A vádirat lényege szerint az ittas állapotban lévő vádlott Miskolcon a 

Békeszálló telepen egy korábbi szerelmi viszonya okán vitába keveredett egy 

férfival, a vádlott életveszélyesen megfenyegette az ott tartózkodó 

társaságot, elment, majd pár perc múlva egy karddal a kezében tért vissza, 

amellyel először megrongált egy ott parkoló autót, aztán csapkodni kezdett, 

de többeknek sikerült elugrani a kard útja elől. A vádlott a kerítéskaput is 

ütni, rugdosni kezdte, a rácsokon keresztül a bent lévők felé szurkált, de a 

távolság miatt nem sikerült elérnie senkit. A vádlott észrevette a sértettet, aki  

éppen arra járt, és anélkül, hogy ő bármit mondott vagy tett volna, a 

sértettre förmedt és a karddal a fejére vágott, az arcát mintegy 20 cm 

hosszan megvágta. A sértett erősen vérezni kezdett, összeesett és 

eszméletét vesztette. A vádlott elmenekült a helyszínről. A halálos sérülés 

elmaradása kizárólag a véletlennek köszönhető. 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé 

teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak 

– az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság 

az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 02. 06. 

Ózdi Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

6.Fk.241/2018. B. K. és két társa 

vádlottak 

csoportosan 

elkövetett rablás 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 02. 06. 8:00 

Csoportosan elkövetett zsarolás bűntette miatt indult büntetőügyben tart 

előkészítő ülést az Ózdi Járásbíróság. 

A vád szerint 2018 márciusában a hat kiskorú sértett a késő esti órákban 

együtt beszélgetve sétált Ózd egyik utcáján, amikor a három vádlott 

odalépett hozzájuk, fenyegetően fellépve értékeiket kérte. Zsebeiket 

átkutatták, mobiltelefonjaikat, bluetooth hangszórót, headsetet vettek el 

tőlük. Lökdösődtek, pofozkodtak, combon rúgták, földre térdepeltették őket 

és megalázóan viselkedtek velük. A sértetteknek végül sikerült felnőttek 

segítségét kérniük, akikkel szemben a vádlottak szintén fenyegetően léptek 

fel, így ők is megtorpantak. A vádlottakat a kiérkező rendőrök fogták el. A 

sértettek nem szenvedtek sérüléseket. 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé 

teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak 

– az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság 

az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 02. 06. 

 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • 118. sz. tárgyalóterem 

7.Bf.805/2018. B-D. Z. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette 2019. 02. 06. 8:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa 

azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik Ózdon az utcán támadtak meg egy 

idős asszonyt.  

Az első fokon eljáró Ózdi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a 

vádlottak a reggeli órákban, Ózdon a piac felé vezető úton sétáltak. Ekkor 

figyeltek fel a velük szemben érkező idős asszonyra. Elhatározták, hogy 

megszerzik a nála lévő szatyrot és táskát, remélve, hogy azokban készpénz 

és egyéb értéktárgyak találhatók.  

Az alacsony, vékony testalkatú sértett mellé érve két oldalról közrefogták, 

majd az I. rendű vádlott hirtelen mozdulattal lerántotta a táskát a sértett 

válláról, illetve kitépte a szatyrot a kezéből. Az idős asszony ettől a földre 

zuhant. A táskában a sértett iratai, mobiltelefonjai és készpénz volt, 

összesen 46.000,- forint értékben. A földön fekvő sértett szatyrát és táskáját 

erősen megmarkolva próbálta menteni értékeit, de az I. rendű vádlott 

kitépte azokat a kezéből. A vádlottak ezt követően elfutottak a helyszínről.  

Menekülés közben az I. rendű vádlott átadta a válltáskát a II. rendű 

vádlottnak, aki kivette belőle a sértett pénztárcáját és egyik mobiltelefonját, 

majd azokat ruházatába rejtette. A vádlottak a cselekmény után a táskát 

eldobták, a szatyrot pedig elrejtették.  

A bíróság rablás elkövetése miatt az I. rendű vádlottat 8 év, míg a II. rendű 

vádlottat 10 év fegyházbüntetésre ítélte. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 02. 06. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.23/2018. M. S. vádlott 

és 2 társa  

nyereségvágyból 

elkövetett 

emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 02. 06. 

 

9:00 

A törvényszék tárgyalást tart azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében, 

akik 2017. szeptember 15-én Göncruszkán otthonában úgy megverték a 80 

éves sértettet, hogy az néhány nap múlva belehalt sérüléseibe. 

A vád szerint a három férfi az esti órákban Göncruszkára ment, ahol az idős 

sértett házának ajtaját egy bicskával kinyitották. Bementek a házba, a 

konyhában és a szobában értékeket kerestek, amikor a sértett felébredt, és 

kérdőre vonta őket. Az egyik vádlott ököllel addig ütötte a sértettet, amíg 

mozdulatlanná vált. A vádlottak a házból aranyékszereket és egy televíziót 

vittek magukkal. A sértettre másnap találtak rá ismerősei. Az idős nőt súlyos, 

életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol öt nappal később 

elhunyt. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 02. 06. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 

1.B.312/2018. H. G. vádlott önbíráskodás 

bűntettének 

kísérlete 

2019. 02. 06. 11:00 

 

Tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint Girincs községben megállapodott a sértettel, 

hogy 100 ezer forintért eladja neki az autóját. A sértett úgy nyilatkozott, hogy 

most csak 30 ezer forint áll rendelkezésére és azt megmutatta a vádlottnak, 

aki a sértett kezéből hirtelen kikapta a bankjegyeket és az eladásra kínált 

autóval távozni készült. A sértett kérdőre vonta, amelyre válaszként a vádlott 

megszorította a nyakát, arcon ütötte és megfenyegette, hogy ha nem fizeti 

meg a teljes vételárat három napon belül, akkor meg fogja ölni. A vádlott 

ezután elhagyta a helyszínt. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 02. 06. 

 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • 126.sz. tárgyalóterem 

1.Fkf.618/2018. V. Á. vádlott és 4 

társa 

csoportosan 

elkövetett 

kifosztás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2019. 02. 06. 12:45 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa 

azoknak a vádlottaknak az ügyében, akiket ismerősük ingatlana eladásából 

származó pénz megszerzése miatt csoportosan elkövetett kifosztás és más 

bűncselekmények miatt ítélt el a Kazincbarcikai Járásbíróság. A bíróság az I. 

r., II. r. és III. r. vádlottakat börtönbüntetésre, míg a IV. r. és az V. r. fiatalkorú 

társaikat két év próbára bocsátotta.  

A megállapított tényállás szerint a vádlottak az I. r. vádlott házában italoztak, 

amikor az I. r. vádlott elmondta a többieknek, hogy egy ismerősük 

nemrégiben eladta házát, ezért a vételár megszerzése érdekében megbízta 

őket, hogy a sértetteket üssék le, és hozzák el neki a készpénzt. Az egyik 

jelenlévő a fentiek hallatán távozni akart, és figyelmeztetni szerette volna a 

szóban forgó ház lakóit, azonban az I. r. vádlott útját állta és több 

alkalommal megütötte őt. A többi vádlott elment a házba, ahol a két sértett 

aludt. Egyiküket testszerte bántalmazták, melynek következtében felriadt, 

azonban az őt ért ütések és rúgások erejétől elájult. A másik sértett a 

történtekre nem ébredt fel, így a belső zsebéből kivették a tárcáját, a benne 

lévő 130.000.- forinttal. A vádlottak a ház egyik szobájában találtak egy 20 

kg-os élő sertést, melyet szintén magukkal vittek. 

A bizonyítás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 02. 06. 

 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • 126.sz. tárgyalóterem 

1.Bf.757/2018. dr. Sz. Sz. J. 

vádlott 

közokirat-

hamisítás 

bűntette 

2019. 02. 06. 13:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak 

a vádlottnak az ügyében, aki hivatali hatáskörével visszaélve ingatlanok 

adásvételi szerződésének megkötéséhez készített hamis jegyzőkönyvet.  

Az első fokon eljáró Encsi Járásbíróság megállapította, hogy a vádlott 2013 

és 2014 között az önkormányzat 2013. július 17-ei testületi üléséről egy 

valótlan jegyzőkönyvi kivonatot készített. Ezzel a hamis okirattal a 

képviselőt-testület ingatlanok felvásárlására jogosította fel. A kivonatot a 

vádlott aláírásával hitelesítette és az önkormányzat bélyegzőjével is 

lepecsételte. A jegyzőkönyv pontosan tartalmazta, mely helyrajzi számon 

található ingatlant vásárolja fel az önkormányzat és milyen külterületi 

ingatlant ad ezért cserébe az eladóknak. Az ingatlanok adásvételén túl 

további 300.000,- forintot is kapott volna az önkormányzat. A hamis 

jegyzőkönyv alapján el is készültek a vádlott aláírásával ellátott adásvételi 

szerződések. Felhasználásukra végül nem került sor, azokról hiányzott a 

szükséges ügyvédi ellenjegyzés.  

Az első fokú eljárásban az előkészítő ülésen a vádlott bűnösségére is 

kiterjedő, részletes beismerő vallomást tett, melyet a bíróság elfogadott, így 

a 2018. július 1. napjától hatályos új törvény rendelkezései szerint nyomban 

ítéletet hozott és a vádlottat pénzbüntetésre ítélte. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 02. 07. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.44/2018. T. I. vádlott különös 

kegyetlenséggel, 

több ember 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

2019. 02. 07. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék a kenézlői emberölési 

ügyben. 

A vádirat lényege szerint a vádlott egy háztartásban élt Kenézlőn élettársával 

és annak nővérével, a két sértettel. Egy vita hevében a vádlott mindhárman 

dulakodni kezdtek, majd a vádlott egy 5-6 cm átmérőjű, 95 cm hosszú 

fakaróval testszerte ütlegelni kezdte a sértetteket, főként a fejükön, 

amelynek következtében keletkezett súlyos koponyasérüléseikbe a 

helyszínen belehaltak. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu

