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2019. 11. 18. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

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

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2019. 11. 18. 

 

8:00 

Tanú kihallgatásával és szakértők meghallgatásával folytatja a tárgyalást 

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. 

Akár perbeszéd is várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 18. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.6/2019. K. Cs. vádlott emberkereskedelem 

bűntette 

2019. 11. 18. 

 

8:30 

 

Tanúkat hallgat ki a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, 

akivel szemben kerítés, kitartottság, kapcsolati erőszak és zaklatás miatt 

indult eljárás. A vád szerint a férfi arra kényszerítette élettársát, hogy 

Miskolcon a Zsarnai Piac környékén prostitúciós tevékenységet végezzen, és 

az így megkeresett pénzt teljes egészében át kellett adnia neki. Hogy ennek 

élettársa eleget tegyen, többször bántalmazta, fenyegette. 

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. 18. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.92/2019. L. Z. vádlott rablás bűntette 2019. 11. 18. 

 

08:30 

Tárgyalást tart a Szikszói Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki 2019. április 28-án, Szikszón kirabolta az idős, 81 éves 

sértettet. A vád szerint a férfi az éppen templomba igyekvő sértetthez 

lépett, majd a karján lévő táskát megrántotta, melytől az a földre 

esett. Miután a vádlott a táskát magához vette, elszaladt a helyszínről.  

 

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. 19. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

16.B.171/2019. P. J. vádlott és 

társai 

bűncselekmény felismerésére 

vagy elhárítására idős koránál 

vagy fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett csalás 

bűntette 

2019. 11. 19. 

 

08:00 

Első tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a két nőnek és egy 

férfinak az ügyében, akik a vád szerint 665.000,- forintot csaltak ki egy idős, 

kazincbarcikai asszonytól egy színlelt feljelentés visszavonása érdekében. 

 

Az I. rendű nő élettársi kapcsolatan élt a II. rendű vádlottal, míg a III. rendű nő 

régóta az ismerőse volt. Az I. és II. rendű vádlottak nehéz anyagi helyzetben 

éltek, így elhatározták, hogy pénzt szereznek a II. rendű vádlott idős 

keresztanyjától.  

Ennek érdekében az I. rendű vádlott 2018. augusztusában megkereste a III. 

rendűt, hogy segítsen neki, mert az élettársa keresztanyja nem hagyja őket 

békén. A III. rendű ekkor felhívta telefonon a sértettet és magát nyomozónak 

kiadva azt állította, hogy zaklatás miatt feljelentést tett ellene az I. és II. rendű 

vádlott, de ha a feljelentés díját, a 65.000,- forintot kifizeti, akkor azt 

visszavonják. A kért összeget a sértett később át is adta az I. és II. rendű 

vádlottaknak.  

2018. szeptember 11-én az I. rendű vádlott ismét segítséget kért a III. 

rendűtől, aki újra felhívta a sértettet telefonon és a feljelentés visszavonására 

további 300.000,- forintot kért, melyet a sértett úgyszintén kifizetett. Hasonló 

módszert választva – a III. rendű vádlott segítségével - 2018. október 14-én, 

majd 24-én további százezer, majd kettőszázezer forintot szereztek a 

sértettől, mely összegeket már a II. rendű vádlott bankszámlájára utalta el.  

Az I. és II. rendű vádlottak az így szerzett pénzt felélték, míg a III. rendű vádlott 

segítségéért egy 6.000,- forint összegű telefonkártya feltöltéssel „fizettek”.  

 

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. 19. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

15.B.22/2019. F. I. vádlott előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több 

ember sérelmére, részben tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2019. 11. 19. 

 

8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak a büntetőügyében, aki 

a vád érzelmi kapcsolat fűzte a sértetthez, a kapcsolatuk idővel megromlott, így a 

sértett a családjához vissza akart költözni, ezt azonban a vádlott nem akarta 

engedni és életveszélyesen megfenyegette a sértettet és több családtagját is: 

„rátok gyújtom a házat, be lesz locsolva a házatok benzinnel”. A vádlott tisztában 

volt azzal, hogy a sértett férjével és 7 gyermekével, köztük két kiskorúval, valamint 

három nagykorú gyermekük családjával lakik együtt. Az ingatlan több lakóházból 

és portából áll, amelyek kerítéssel vannak elválasztva. 

A sértettek a vádlott fenyegetéseit komolyan vették, ennek érdekében 

előkészületeket is tettek a tűzoltás iránt. Éjszaka az erősen ittas állapotú vádlott 

egy benzines palackot dobott be a sértettek hálószobájába, melyet előtte 

meggyújtott. A szobában több berendezési tárgy is lángra kapott, de a tűz 

terjedését sikerült megakadályozni. A vádlott egyidejűleg macsétával a kezében az 

egyik sértettre támadt, de annak testvére elhárította azt, így mindketten ütni 

kezdték vádlottat, aki elmenekült a helyszínről, de a sérülései, illetve az ittassága 

miatt az utcán összeesett.  

A megtámadott sértettek nyolc napon belül, míg a vádlott nyolc napon túl 

gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

A bíróság 2019. november 28-án folytatja a tárgyalást. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 19. 

Ózdi Járásbíróság • helyszíni tárgyalás 

11.Fk.50/2019. fk. B. R. és társai 

vádlottak 

csoportosan, a 

bűncselekmény 

elhárítására 

koránál fogva 

korlátozottan 

képes személy 

sérelmére 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 11. 19. 13:00 

Helyszíni tárgyalást tart a bűncselekmény elkövetési helyén, Arlóban az 

Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik rátámadtak egy 

idős, bottal közlekedő asszonyra, hogy tőle pénzt szerezzenek. 

A vád szerint a három vádlott ismerte egymást. 2018. május 25-én 

összetalálkoztak Arló egyik buszmegállójában és megbeszélték: „le kellene 

húzni valakit pénzzel”. 17 óra 30 perc körüli időben észrevették az éppen a 

templomból, görbebottal hazafelé tartó idős sértettet és megegyeztek, 

elveszik a nála lévő táskát. Az I. rendű vádlott – biztosítva a helyszínt - kicsit 

távolabb figyelte a II. és III. rendű vádlottakat, míg azok a sértettet a földre 

lökve megszerezték annak kézitáskáját. A vádlottak a táskában nem találtak 

semmi értékeset, csak a sértett személyes vagyontárgyait, így azt a helyszínen 

eldobták a sértett botjával és esernyőjével együtt, majd elszaladtak. 

A sértett 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett a 

mellkasán és a hátán.     

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. 21. 

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

3.Bf.746/2018. R. Gy. vádlott 

 

felfegyverkezve 

elkövetett közfeladatot 

ellátó személy elleni 

erőszak bűntette 

2019. 11. 21. 13:00 

Tárgyalást tart a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki ellen 

felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette 

miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vád szerint a vádlott gyógyszertől bódult állapotban, menetjegy váltása 

nélkül szállt fel a Sátoraljaújhelyről Szerencsre közlekedő vonatra. A 

menetjegyét ellenőrizni kívánó kalauz kérdésére kést rántott, hadonászni és 

életveszélyesen fenyegetőzni kezdett. A kalauz kihátrált a kocsiból és a többi 

utast is átterelte egy másik kocsiba. A vádlottat a kiértesített rendőrök a 

szerencsi állomáson megbilincselték és előállították. 

 

A kalauz közfeladatot ellátó személynek minősül, és ezen minőségében a 

hivatalos személyekkel azonos büntetőjogi védelemben részesül, ezért a 

bíróság a vádlottat 7 és fél év végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélte, 

valamint megállapította, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem 

bocsátható.  

Az ítélet nem jogerős, a bíróság döntésével szemben a vádlott és védője 

fellebbezéssel élt. 

Akár határozathozatal is várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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