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2019. 09. 30. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.27/2018. Ó. B. vádlott 

 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete 

2019. 09. 30. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki a 

vádirati tényállás lényege szerint 2017. február 1-jén, Sátoraljaújhelyen a Kör 

ABC és a Penny Market közelében lévő játszótéren az általa nem ismert 

sértettet egy 17 cm pengehosszúságú késsel kétszer hátba szúrta, majd a 

mellkasát vette célba, azonban azt a sértett védekezése folytán nem találta el, 

hanem könyöktájékon szúrta meg. 

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. 09. 30. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.96/2018. M. Cs. vádlott és 

társa 

uzsora bűntette 2019. 09. 30. 

 

09:00 

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. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2019. 09. 30. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 

10.B.180/2017. K. G. vádlott halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2019. 09. 30. 9:00 

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak a 

büntetőügyében, akivel szemben halálos közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vád szerint a terhelt 2016. szeptember 23-án a délutáni órákban Cigánd 

felől Sárospatak irányába a 3814. számú úton a munkáltatója gépjárműjével 

közlekedett, amikor a tehergépkocsi bal oldalával 1,1 méterre áttért a 

haladási iránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, majd a jármű bal első 

sarokrésze a vele szemben közlekedő személygépkocsi bal első sárvédőjével 

összeütközött. A járműben két felnőtt és három kiskorú sértett foglalt helyet. 

A baleset következtében a gépjármű vezetője és az egyik kiskorú sértett a 

helyszínen életüket vesztették, míg két utas 8 napon belül gyógyuló, illetve 

egy kiskorú sértett pedig 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 02. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.16/2018. V. Z. és társai 

vádlottak 

életveszélyt 

okozó testi 

sértés bűntette 

2019. 10. 02. 08:00 

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. 

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. 02. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 16. sz. tárgyalóterem 

8.B.237/2019. B. J. A. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette 2019. 10. 02. 08:30 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2019. március 23-án éjszaka a tiszaújvárosi 

Dísztónál tartózkodtak, ahol ittas állapotban kiraboltak egy gyermekekből álló 

társaságot. 

Amikor a vádlottak a társaság felé indultak, az egyik sértett megijedt és elszaladt. 

A vádlottak azonban utolérték, megfenyegették és zsebei kipakolására 

szólították fel. A kiskorú sértett átadott 110,- forintot és egy 300,- forint értékű 

öngyújtót, majd együtt visszamentek a Dísztóhoz. Ezt követően az I. rendű vádlott 

felszólította a sértettet, hogy vegye le a cipőjét. A sértett nem akarta odaadni, de 

az I. rendű vádlott megfenyegette, hogy megveri és belöki a tóba. A sértett végül 

levette a cipőjét és átadta. A társaság tagjai hiába próbálták meggyőzni az I. rendű 

vádlottat, hogy adja vissza a cipőt, azt válaszolta, hogy kés van nála, amit elő is 

vett. A II. rendű vádlott nem tudott arról, hogy társánál bicska van. 

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. 02. 

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

6.Fk.241/2018. B. K. és 

társai 

vádlottak 

csoportosan elkövetett rablás bűntette 

és más bűncselekmény 

2019. 10. 02. 10:30 

 

Csoportosan elkövetett zsarolás bűntette miatt indult büntetőügyben tart 

tárgyalást 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. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 03. 

Miskolci Járásbíróság • I/112. sz. tárgyalóterem 

37.B.819/2019. V. K. vádlott közveszélyokozás 

bűntette 

2019. 10. 03. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

aki szerelmi bánatában felgyújtotta otthonát. 

A vád szerint a férfi 2018. július 16-án járdánházi otthonában egyedül 

tartózkodott, amikor a kora délutáni órákban szerelmi bánatában egy 

öngyújtóval meggyújtotta a franciaágyon található lepedőt, mely azonnal 

lángra kapott. A férfi ekkor megijedt, és attól való félelmében, hogy életét 

veszti, kimenekült az utcára. A ház födémszerkezete ugyan meggyulladt, de a 

kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tűz tovább terjedését. 

Amennyiben a tűzoltók nem érkeznek időben a helyszínre, a tető leégett volna 

és a tűz átterjedhetett volna a szomszédos lakóépületre is. 

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. 03. 

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. 10. 03. 

 

8:30 

Tanúkat hallgat ki 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. 2017. június 2-án, az éjszakai órákban 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 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. 03. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.92/2019. L. Z. vádlott rablás bűntette 2019. 10. 03. 

 

08:30 

Első 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. 10. 03. 

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

3.Bf.746/2018. R. Gy. vádlott 

 

felfegyverkezve 

elkövetett közfeladatot 

ellátó személy elleni 

erőszak bűntette 

2019. 10. 03. 13:00 

Tárgyalást tart a másodfokú bíróság 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 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. 04. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

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

bűntettének 

kísérlete 

2019. 10. 04. 8:30 

Tárgyalást 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. 

Perbeszédek és ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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