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2020. 01. 27. 

Miskolci Járásbíróság • I/124. sz. tárgyalóterem 

29.B.1582/2019. K. R. vádlott bűncselekmény felismerésére vagy 

elhárítására idős koránál vagy 

fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett rablás bűntette 

2020. 01. 27. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak a büntetőügyében, 

aki 1.500,- forintért fenyegetett, majd vert meg egy idős házaspárt. 

A vádirat szerint a férfi 2019. június 16-án Miskolcon, az esti órákban a 

kerítésen átmászva jutott be az idős házaspár otthonába, hogy tőlük pénzt 

szerezzen. Miután a sértettek megpróbáltak ellenállni az erőszakos kérésnek, 

a vádlott egy rongydarabbal és öngyújtóval a kezében fenyegette meg őket, 

hogy rájuk gyújtja a házat, ha nem adnak neki valamennyi pénzt. A házaspár 

hiába próbált segítséget kérni, egyiküket a földre lökte, míg a másikat 

megütötte. 

 

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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2020. 01. 27. 

Miskolci Törvényszék • I/127. sz. tárgyalóterem 

4.B.59/2019. M-B. J. Gy. 

vádlott 

életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette 

2020. 01. 27. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2018 novemberében a délutáni órákban 

Kazincbarcika hétvégi házas övezetében kerékpárjával hazafelé tartott, 

amikor a sértett az autójával elhajtott mellette. A vádlott számon kérte, hogy 

mit keres azon az úton, majd vitatkozni kezdtek. A vádlott a portájához érve 

egy ásót vett magához, amelyet feje fölé tartva a sértett felé indult, aki erre 

válaszul az autó kesztyűtartójából egy gázpisztolyt vett elő és figyelmeztető 

lövést adott le a levegőbe. Ezt követően a vádlott a sértett fejére mért egy ütést 

az ásóval, aki kétszer lőtt a pisztollyal, már a vádlott irányában. A vádlott 

továbbra is támadni próbált, de a sértett kicsavarta kezéből az ásót és egy 

zártkert udvarára dobta. A sértett koponyatörést 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 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 01. 28. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

19.B.52/2019. L. R. vádlott emberölés bűntettének 

kísérlete 

2020. 01. 28. 

 

8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2018 novemberében Ózdon az esti órákban egy 

bozótvágóval 4-5 csapást mért az előle menekülő, majd futás közben eleső 

sértettre. A halálos kimenetelű eredmény csak a szerencsének köszönhetően 

maradt el. 

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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2020. 01. 28. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.277/2019. Á. J. és társa 

vádlottak 

halálos közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2020. 01. 28. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság a 2017 nyarán Szalonna és 

Szendrőlád közötti útszakaszon történt halálos közlekedési baleset ügyében. 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott a megengedett 90 km/h-s sebességet átlépve 120 

km/h-s sebességgel közlekedett négy utasával együtt. Előtte hajtott 45 km/h-s 

sebességgel a II. rendű vádlott egy kistehergépkocsival. Előttük egy kistehergépkocsi 

haladt 45 km/h-s sebességgel. 

 

A II. rendű vádlott irányjelzőt használva és 56 km/h-s sebességre gyorsítva az előtte 

haladó kisteherautó előzésébe kezdett, ekkor azonban az I. rendű vádlott által vezetett 

jármű már csak 34 méter távolságra volt és szintén előzési manőverbe kezdett. 

 

A II. rendű vádlott a felezővonalig kormányozta az autót, majd lassítva visszahúzódott 

a menetirány szerinti jobb forgalmi sávba, elkerülve a másik két járművel való ütközést. 

Az I. rendű vádlott azonban erre nem számítva balra kormányzó mozdulatot tett és 

lehaladt a menetirány szerinti bal forgalmi sáv mellett útpadkára, majd visszatért az 

aszfaltra és elveszítve a jármű feletti irányítást, lesodródott az útról. A jármű a tetejére 

borult, egy betonhídáteresznek ütközött, majd nyugalmi helyzetbe került. Az I. rendű 

vádlott egyik utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban 

életét vesztette. 

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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2020. 01. 28. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

16.B.254/2019. Sz. J. vádlott és 

társa 

rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2020. 01. 28. 

 

13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak 

az ügyében, akik a vádirat szerint 2018. novemberétől, egy kazincbarcikai 

hajléktalanszálló lakóit félelemben tartva, őket rendszeresen, hosszú időn át 

fenyegetve, pénzüket és ruházatukat követelték, ellenállásuk esetén 

bántalmazták is őket. 

 

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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2020. 01. 29. 

Szerencsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

4.B.174/2019. A. J. vádlott és 

társa vádlottak 

közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak bűntette 

2020. 01. 29. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik 2019 áprilisában Mezőzomboron szálltak fel a vonatra és az 

Olaszliszka-Tolcsva állomásig kívántak utazni. Az őket ellenőrző kalauzzal 

vitatkozni kezdtek és fenyegették őket. Az állomáson a sértett leszállt a 

szerelvényről, de a vádlottak követték és tovább fenyegették, hogy a vonat alá 

dobják. Magatartásuknak a kiérkező rendőrök intézkedése vetett véget. 

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 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

 

2020. 01. 29. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem  

9.B.16/2018.  

 

V. Z. és társai 

vádlottak  

életveszélyt okozó testi sértés bűntette  2020. 01. 29. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci 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, testszerte rugdosták, majd a mozdulatlan 

sértettet magára hagyták. A sértett életveszélyes koponyasérüléseket 

szenvedett, melynek következtében beszédképtelenné vált.  

 

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


 

2020. 01. 30. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

15.B.37/2019. Sz. Á. vádlott több emberen elkövetett 

emberölés bűntette 

2020. 01. 30. 

 

8:30 

Tanúkat hallgat ki a törvényszék annak az ózdi férfinak az ügyében, aki a vád 

szerint előbb élettársát akarta megölni, majd a nő segítségére siető nevelt 

gyermekei életét oltotta ki.  

A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott 2018. november 26-án ózdi 

otthonában éjjel támadt az alvó élettársára, akit egy 33 cm hosszúságú késsel 

mellkason szúrt. A zajra felébredtek a nő gyermekei, akik megpróbálták 

édesanyjukat megvédeni, azonban a vádlott a két fiúra is késsel támadt, 

miközben azt hangoztatta „megöllek benneteket”. Az egyik fiatalt a mellkasán, 

a másikat a hátán szúrta meg, mindketten azonnal életüket vesztették. A 

vádlott ezután a bejárati ajtót kulcsra zárta, a kulcsot a párnája alá rejtette, 

sérült élettársát az ágyra fektette és saját magán is sebet ejtett. A nő kérte a 

vádlottat, hogy engedje ki a házból, azonban a vádlott azzal utasította el a 

kérését, hogy: „most már együtt halunk meg”.  A sértettnek órákkal később 

sikerült kijutnia a lakásból az utcára, ahol a járókelőktől kért segítséget.  

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


 

 

 

2020. 01. 30. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.116/2019. H. J. vádlott és 2 

társa 

vízi közlekedés, 

halált okozó 

gondatlan 

veszélyeztetésének 

vétsége 

2020. 01. 30. 

 

13:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság a vadnai csónakbaleset 

ügyében, melyben a vádlottakkal szemben vízi közlekedés, halált okozó 

gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat az ügyészség.  

 

A vádirati tényállás szerint az ügy III. rendű vádlottja a horgásztavat 

üzemeltető cég ügyvezetője, míg a II. rendű vádlott a csónakbérlésért, a 

horgászat ellenőrzéséért felelős, gondnoki munkakörben dolgozó 

munkavállalója. 

 

Az I. rendű vádlott és két társa, köztük a néhai sértett 2017 szeptemberében 

együtt horgásztak a vadnai horgásztavon, amikor csónakot béreltek a II. rendű 

vádlottól. A bérelt csónak azonban nem volt hajózásra alkalmas állapotban, 

mivel nem volt felúszóképes (elárasztott állapotban nem volt képes biztosítani 

a benne ülők fenntartását, megkapaszkodását), illetve hiányzott belőle a 

kötelező felszerelés, a mentőmellény is. 

 

Az I. rendű vádlott és a néhai sértett egész nap a tavon horgásztak, mely 

közben italoztak is. 21 óra körül a mérsékelten hullámzó tóra beeveztek, hogy 

a parttól mintegy 120 méterre fogott halat szákkal kiemeljék. A csónakban 

mindketten felálltak, mire az megbillent és felborult. A hiányzó légtartályok 

miatt azonban a csónak elmerült, így a vízbe esett horgászok nem tudtak mibe 

kapaszkodni. Az I. rendű vádlott a partra úszott, míg a néhai sértett vízbe 

fulladt. 

 

A II. rendű és a III. rendű vádlott azzal, hogy hajózásra alkalmatlan csónakot 

adott bérbe, az I. rendű vádlott pedig azzal, hogy ittas állapotban vezette a 

csónakot, illetve azt továbbadta a néhai sértettnek, megszegte a vízi 

közlekedés rendjéről szóló jogszabályi előírásokat, amelyek a néhai sértett 

halálát okozták.  

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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