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2019. 10. 07. 

Szikszói Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.86/2019. B. S. vádlott 

 

lőfegyverrel visszaélés bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 10. 07. 08:30 

Tárgyalást tart a Szikszói Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel 

szemben az ügyészség lőfegyver engedély nélküli megszerzésével (tartásával) 

elkövetett lőfegyverrel visszaélés bűntette, becsületsértés vétsége, ittas 

állapotban elkövetett járművezetés vétsége és kábítószer birtoklásának vétsége 

miatt emelt vádat, mely során szakértőt és tanúkat hallgat ki. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2018 októberében éjfél körüli időpontban 

Szikszó belterületén közlekedett édesapja autójával, amikor egy fának, majd egy 

közlekedési táblának ütközött. A vádlott a vele szemben intézkedő rendőröket 

trágár szavakkal illette és fenyegette. 

A cselekményt követően foganatosított házkutatás alkalmával a hatóság egy 

lőfegyvernek minősülő légpuskát talált a vádlott lakásában, amelynek tartásához 

engedéllyel nem rendelkezett. 

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. 10. 07. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.5/2019.  

 

M. R. és társa 

vádlottak  

 

életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette és más bűncselekmények  

2019. 10. 07. 

 

9:00 

Tanúkat hallgat ki a törvényszék annak a két férfinak az ügyében, akik egy 

borsod megyei településen a nyílt utcán vasvillával támadtak a sértettekre.  

A vád szerint 2016 augusztusában, a kora esti órákban az ittas állapotban lévő 

sértettek hangosan vitatkoztak, melyre felfigyeltek a vádlottak és azok 

családtagjai. Ekkor a sértettek sérelmezni kezdték, hogy miért nézik őket, ezért 

további vita alakult ki az utcán tartózkodók között. A vádlottak vasvillát vettek 

magukhoz, azzal támadtak a sértettekre. A bántalmazás következtében az egyik 

sértett homlokcsonttörést, valamint agyburok alatti vérzést szenvedett, mely 

utóbbi sérülés közvetetten életveszélyesnek minősül. A másik sértett a 

fülkagylón vérző sérülést szenvedett, amely nyolc napon túl gyógyult.  

 

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. 10. 07. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

3.B.120/2019. V. J. vádlott és 

társa 

garázdaság 

bűntette 

2019. 10. 07. 

 

14:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akiket felfegyverkezve, társtettesként elkövetett garázdaság 

bűntettével vádol az ügyészség. 

 

A vád szerint 2018. októberében, az esti órákban Arló egyik 

buszmegállójában várakoztak a sértettek, két férfi és két nő, amikor 

felfigyeltek rájuk a vádlottak. Miután eldöntötték, hogy az egyik férfibe 

belekötnek, odaléptek hozzájuk, majd provokálni kezdték a férfit. A vita 

közben az I. rendű vádlott ököllel arcon ütötte, a II. rendű vádlott pedig 

a közelben lévő kerítésből kitört léccel a lábára ütött. A sértettek 

megpróbáltak ugyan elmenekülni a helyszínről, de futás közben a II. 

rendű vádlott a léccel hátba dobta a korábban is bántalmazott férfit.  

A sértettek később visszaindultak a buszmegállóba, de a vádlottak 

ismét rájuk támadtak, míg végül elfutottak és rendőri segítséget 

kértek. A megtámadott férfi nyolc napon belüli gyógytartamú 

sérüléseket szenvedett. 

 

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 

vádlottak büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás 

tovább folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és 

megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 08. 

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. 10. 08. 08:30 

 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság az M3-as autópálya mezőkeresztesi 

szakaszánál 2016. decemberében történt buszbaleset ügyében, melyen a vádlott, 

tanú kihallgatására, illetve vezetési technikai és közlekedésügyi műszaki 

szakértő meghallgatására 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. 10. 08. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.22/2018. L. M. és 4 társa 

vádlottak  

 

nyereségvágyból, 

különös 

kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény 

elhárítására idős 

koránál fogva 

korlátozottan képes 

személy sérelmére 

elkövetett 

emberölés bűntette 

2019. 10. 08. 

 

09:00 

 

 Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék a nyéstai emberölési ügyként 

ismertté vált büntetőperben. 

  

A vádirat lényege szerint az öt vádlott 2017. április 9-én éjjel azért ment a 

sértett lakásához, hogy tőle pénzt szerezzenek. Hárman bementek a házba, 

ketten az udvaron maradtak, figyelték nem jön-e valaki. Az egyik vádlott az 

ágyban fekvő 86 éves sértettre egy vascsővel több ütést mért, minek 

következtében a sértett nő életét vesztette. Az elszenvedett sérülések 

különösen nagy testi és lelki gyötrelmet okoztak sértettnek, akinek életét az 

azonnali orvosi ellátás sem menthette volna meg. A vádlottak a lakásból pénzt 

és élelmiszert vittek el.  

 

A vádlottakkal szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett emberölés miatt folyik büntetőeljárás. A vádlottak 

letartóztatásban vannak, cselekményük akár életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel is büntethető. Az előkészítő ülésen a vádlottak egyike 

sem tett beismerő vallomást. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 09. 

Miskolci Járásbíróság • 24. sz. tárgyalóterem 

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

okozó, 

üzletszerűen 

elkövetett csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 10. 09. 8:00 

Tanú kihallgatásával folytatja a tárgyalást a bíróság annak a férfinak a 

büntetőügyében, aki a vád szerint több, mint kétmillió forintot csalt ki 

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.  

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. 10. 09. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.10/2019.  Sz. R. vádlott  

 

emberölés 

bűntette  

 

2019. 10. 09. 9:00 

Tanú kihallgatásával folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék 

annak a férfinak a büntetőügyében, aki a vád szerint baltával halálos sebet 

ejtett egy másik férfin.  

A rendelkezésre álló adatok alapján a vádlott élettársával, édesanyjával, 

testvérével és annak élettársával hajléktalanként élt egy miskolci társasház 

mögötti bozótos területen. 2018. július 5-én az esti órákban a társaság italozni 

kezdett és a vádlott testvérének kivételével valamennyien ittas állapotba 

kerültek. Amikor az alkohol elfogyott, a vádlott élettársa kötekedni kezdett a 

sértettel. Ekkor a sértett a nőt aludni küldte, azonban az továbbra is bort kért 

és kiabált. A sértett odakiáltott a vádlottnak, hogy jöjjön, és adjon neki, mire a 

vádlott kezébe vette a vasazás során talált baltát, és annak élével fejbe vágta 

a sértettet. Ennek hatására a sértett elesett, majd a vádlott még legalább 5-6 

alkalommal vágta fejen az akkor már erősen vérző férfit, aki a kórházba 

szállítás során a mentőben elhunyt.  

 

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. 10. 11. 

Ózdi Járásbíróság • I. sz. tárgyalóterem 

11.Fk.50/2019. fk. B. R. és társai 

vádlottak 

csoportosan, a 

bűncselekmény 

elhárítására 

koránál fogva 

korlátozottan 

képes személy 

sérelmére 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 10. 11. 8:30 

Tanúkat hallgat ki 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 várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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