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Miskolci Törvényszék • 3. sz. tárgyalóterem 

5.B.33/2017. F. Cs. vádlott 

 

emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2018. 05. 02. 10:00 

Ítélethirdetés várható annak a vádlottnak az ügyében, aki a vádirati 

tényállás szerint azzal a céllal ment volt munkaadója lakására, hogy a még 

ki nem fizetett 5.000.- forint munkabérét követelje tőle.  

Az udvaron egy szekercét vett magához és trágár kifejezéseket kiabálva a 

teraszon tartózkodó sértett felé indult, miközben megöléssel fenyegette őt. 

A vádlott előbb a teraszon lévő asztalra csapott a szekercével, majd a sértett 

nyaka irányába ütött. A sértett annak érdekében, hogy kivédje az ütést, bal 

kezét felemelte, így a vádlott a sértett kezét találta el. A sértett védekezett, 

megpróbálta a vádlottól elvenni a szekercét, dulakodtak, mely során a 

vádlott olyan erővel harapta meg a sértett, hogy a foga is kitört. A vádlott a 

dulakodás közben többször „Megöllek!” kifejezést használva fenyegette a 

sértettet, miközben a sértett igyekezett a vádlottat távol tartani magától, így 

akadályozva meg azt, hogy nyakon szúrja. A sértett segélykiáltását a 

szomszédja hallotta meg, aki rákiáltott a vádlottra, minek következtében a 

vádlott a helyszínről elmenekült, majd azzal értesítette a rendőrséget, hogy 

őt támadták meg. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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Szerencsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

4.B.3/2018. V. B. vádlott közúti baleset 

gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2018. 05. 02. 08:00 

Első tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a 37. számú főúton Szerencs felől Miskolc felé vezetői engedély 

nélkül közlekedett és úgy kezdett az előtte haladó kamion előzésébe, hogy 

nem győződött meg arról, hogy a mögötte haladó BMW sofőrje már az ő 

előzésébe kezdett. Ekkor a BMW már teljes terjedelemben a bal oldali 

sávban a vádlott által vezetett gépjármű mellett volt, így a vádlott manővere 

irányváltoztatásra kényszerítette a BMW sofőrjét, aki a kormányt elrántotta, 

majd elveszítette autója felett az irányítást, a kamion hátuljának ütközött. A 

BMW hátsó ülésén utazó sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 



2018. 05. 03. 

Miskolci Törvényszék • 113. sz. tárgyalóterem 

15.B.11/2018. S.I. vádlott 2018. 05. 03. 08:30 

Első tárgyalást tart a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki a 

vád szerint több alkalommal seprűnyéllel megütötte a sértettet, majd 

nyakon szúrta.  

A vádlott évek óta haragos viszonyban volt a vele egy háztartásban élő, 80 

éves édesanyjával. 2017. július 4-én a kora délutáni órákban amikor az ittas 

állapotban lévő vádlott hazaért, az édesanyja a sajószögedi családi ház 

mögötti nyári konyha teraszán, a fotelban ült. A vádlott egy seprű nyelével 

többször felülről lefelé irányuló mozdulattal megütötte, majd egy késsel 

nyakon szúrta a sértettet. Ezt követően a vádlott elindult kifelé az udvarról, 

miközben egy kockás rongyba törölte a véres kezét, és a tőle két méterre 

álló szomszédok hallatára közölte, hogy „elvágtam a torkát”, majd 

megnyugodva visszament a ház udvarára. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

emberölés bűntette



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

2.Fkf.505/2017. fk. B.P. vádlott 

és társa 

2018. 05. 03. 10:00 

Tárgyalást tart a törvényszék azoknak a fiatalkorú vádlottaknak az 

ügyében, akik további két gyermekkorú társukkal Sajószentpéteren 

bántalmaztak egy gyermekkorú sértettet.  

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a fiatalkorú 

vádlottak 2015 májusában további két gyermekkorú körbe állták a sértettet, 

megpofozták, lábszárán, combján megrúgták, leköpték, a sértett hajára 

cigaretta hamut szórtak, majd a vádlottak a nála lévő gyűrű és karkötő 

átadására szólították fel azzal, hogy amennyiben a sértett a követelésüket 

nem teljesíti, tovább bántalmazzák. Az ékszereket a sértett a bántalmazás 

miatt érzett félelmében átadta támadóinak. Fentieket követően a kiskorú 

sértettet akarata ellenére hajánál fogva rángatva, rugdosva a művelődési 

ház felé irányították, majd ismét bántalmazták őt, melynek következtében a 

sértett földre esett, ahol tovább rugdosták. A sértett az arcán, combján 

számos nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el. 

Egy évvel a korábbi események után az I. r. vádlott ok nélkül az iskolatársára 

támadt, akit többször arcon ütött, a falhoz lökte, és ráfogott a nyakára. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

rablás bűntette és más 
bűncselekmények



Mezőkövesdi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.24/2018. F. J. és 3 társa 

vádlottak 

 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2018. 05. 03. 08:30 

Tanúk kihallgatásával és a bűncselekményről készült videófelvétel 

megtekintésével folytatja a bizonyítási eljárást a Mezőkövesdi 

Járásbíróság azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében, akikkel szemben 

csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

A vád szerint két rendőr intézkedés alá vonta az ittas állapotban lévő II. 

rendű vádlottat. Az I. rendű és a III. rendű vádlottak – akik a II. rendű vádlott 

testvérei és szintén ittas állapotban voltak – a közelben tartózkodtak. A 

vádlottak az intézkedő rendőröket trágár módon szidalmazni kezdték, 

agresszívan léptek fel, próbálták megütni, ruhájuknál fogva rángatni őket. 

Időközben megjelent az I. rendű vádlott élettársa a IV. rendű vádlott és 

fiatalkorú lánya, aki mobiltelefonnal elkezdte rögzíteni az eseményeket. A 

IV. rendű vádlott ezt követően folyamatosan akadályozni próbálta a 

rendőröket abban, hogy intézkedni tudjanak az élettársával szemben, majd 

a II.rendű vádlott is a rendőrökre támadt. Végül testi kényszer 

alkalmazásával sikerült mindezen agresszív cselekményeknek véget vetni. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


