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2019. 04. 15. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.46/2018. B. I. vádlott 

 

Emberölés 

bűntette 
2019. 04. 15. 8:00 

Tanúkat hallgat meg a törvényszék az aszalói emberölésként ismertté vált 

büntetőügyben. 
 

A vádirati tényállás szerint a vádlott nő és élettársa a Borsod megyei Aszalón 

éltek együtt, a családban közösen nevelték két gyermeküket. 2018 húsvét 

hétfőn mindketten alkoholt fogyasztottak, ittasságuk miatt a nap folyamán 

többször veszekedtek, a vita alkalmanként tettlegességbe torkollott. Délután 

a sértett az udvaron fát aprított, miközben két éves gyermeke is az udvaron 

játszott. A kislány kiment az utcára, a férfi egy deszkával a kezében utána 

ment és leszidta a gyermeket. A vádlott elvette a sértettől a fadarabot, azzal 

élettársa hátára ütött, majd egy 31 cm hosszúságú kést vett magához, 

mellyel mellkason szúrta a férfit. A sértett a helyszínen életét vesztette. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 04. 15. 

Miskolci Törvényszék • 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.5/2019. M. R. és társa 

vádlottak 

 

életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 04. 15. 

2019. 04. 17. 

9:00 

9:00 

 Tárgyalást tart a bíróság annak a két férfinak az ügyében, akik 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 sérterttekre. 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 tárgyalás április 24-én 9 órakor tanúk kihallgatásával folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. 04. 15. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.179/2018. J. Sz. vádlott 

 

halált okozó közúti 

veszélyeztetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 04. 15. 9:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vád szerint ittas állapotban Erdőbényéről a 37. számú főút felé 

közlekedve a Bényei-patak hídjánál lévő kanyarban a megengedett 50 km/h-

s sebességet mintegy két és félszeresen átlépve, kb. 130 km/h-s sebességgel 

közlekedett. A jármű feletti uralmat elveszítette, először a patak medrébe, 

majd onnan egy fának csapódott. A vádlott és a mellette utazó néhai sértett 

nem kapcsolták be biztonsági öveiket. A sértett a baleset során szerzett 

súlyos koponyasérülései okán a helyszínen életét vesztette. A vádlott nyolc 

napon túl gyógyuló koponyasérüléseket szenvedett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. 04. 16. 

Miskolci Járásbíróság• fszt./28. sz. tárgyalóterem 

19.B.808/2018. F. B. vádlott  maradandó 

fogyatékosságot 

okozó, 

foglalkozás 

körében 

elkövetett 

gondatlan 

veszélyeztetés 

vétsége 

2019. 04. 16. 8:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, akinek 

egyik munkavállalója tésztakészítés közben szenvedett balesetet.  

A vádlott egy miskolci sütőipari cég ügyvezetője. A vád szerint 2016 

júniusában az ott dolgozó sértett egyik munkatársával száraztésztát 

készített, melynek során a tésztakészítő gép biztonsági rácsát felnyitotta, 

majd annak belsejébe belenyúlt, hogy a maradék tésztát onnan eltávolítsa. A 

gép a korábban leszerelt biztonsági kapcsoló hiánya miatt nem áll le, így 

annak forgó része a férfi karját berántotta és a jobb alkarját leszakította. A 

sértett helyszínen tartózkodó munkatársa a gép hibás elhelyezése miatt a 

vészkapcsolóhoz nem fért hozzá, így a gépet nem tudta leállítani. A vádirat 

szerint a vádlott azáltal, hogy több foglalkozási szabályt is megszegett, a 

munkavállaló testi épségét közvetlen veszélynek tette ki, melynek 

következtében a sértettnél maradandó fogyatékosság alakult ki. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. 04. 16. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.48/2019. O. I. vádlott 

 

a bűncselekmény elhárítására idős 

koránál fogva korlátozottan képes 

személy sérelmére elkövetett rablás 

bűntette és más bűncselekmény 

2019. 04. 16. 8:00 

Előkészítő ülést a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vádirat szerint 2018 februárjában Sajószentpéteren a Kristály Étterem 

közelében hátulról támadt az idős korú, bottal közlekedő sértett nőre. Füléből 

kiszakította arany fülbevalóját és nagy erővel a földre lökte, majd elment és 

értékesítette az ékszert. A sértett nyolc napon túl gyógyuló kartörést, valamint 

mellkaszúzódást és fülsérülést 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 vádlott büntetőjogi felelősségéről. 

Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság az ügyben 

tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2019. 04. 16. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.49/2019. V. A. 

vádlott 

 

gondatlanságból elkövetett súlyos testi 

sértés vétsége 

2019. 04. 16. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2017 egyik októberi estéjén (éjszakai sötétségben) 

ittas állapotban, láthatósági ruházat nélkül, gyalogosan közlekedett 

Kazincbarcikáról Múcsony felé az úttestnek a haladási iránya szerinti bal oldalán, 

annak szélétől fél méterre. Vele szemben kb. 30 km/h sebességgel 

motorkerékpárral közlekedett a sértett, aki a vádlottat sötét ruházata miatt csak 

féktávolságon belül észlelte és nekiütközött. Mindketten elestek és nyolc napon 

túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A vádlott KRESZ szabályt szegett, amikor 

nem járdán, útpadkán, leállósávon, kerékpárúton, ráadásul láthatósági mellény 

nélkül közlekedett. 

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 vádlott büntetőjogi felelősségéről. 

Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság az ügyben 

tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 04. 17. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 

10.Fk.244/2018. B. J. vádlott bűncselekmény 

elhárítására idős 

koránál fogva 

korlátozottan 

képes személy 

sérelmére 

lekövetett rablás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 04. 17. 

 

8:30 

Előkészítő ülést tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak 

az ügyében, aki 2018. február és április között több zemplénagárdi 

ingatlanba betört, hogy onnan értékesíthető vagyontárgyakat – többek 

között karórát, mobiltelefont - hozzon el. Az utolsó alkalommal meggondolta 

magát a vádlott és 2018. április 27-én visszavitte az idős sértettnek a tőle 

lehozott telefont, mely miatt szóváltás alakult ki közöttük. A vádlottnak ez 

nem tetszett, így „megfejelte” a sértettet, aki ettől megszédült és az ágyra 

esett. Amíg a sértett az ágyon feküdt a vádlott kihasználta a helyzetet és 

élelmiszereket, valamint napi használati tárgyakat szedett össze a lakásban. 

Miután a sértett jobban lett, rászólt a vádlottra, hogy ne vigye el a dolgait. A 

vádlott azonban ettől csak még dühösebb lett, ezért több alkalommal 

tenyérrel arcon ütötte az idős férfit, majd távozott a lakásból. A sértett a 

bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló 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 vádlott büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a 

bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 04. 17. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. tárgyalóterem 

9.B.22/2019. H. R. vádlott és 

társa 

személyi 

szabadság 

megsértésének 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 04. 17. 8:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik egy kiskorú társukkal együtt egy 13 éves ismerősüket mintegy 

2 óra hosszán keresztül fogva tartottak. 

A vád szerint a vádlottak Facebook üzenetet írtak a kiskorú sértettnek, hogy 

jöjjön ki a ház elé, mert egyikük – utalva egy korábbi vitájukra – ki akar vele 

békülni. Amikor a sértett megjelent, egyikükkel elment az I. r. vádlott 

házához, ahonnan ugyan próbált elfutni, azonban a sértett akarata ellenére, 

erőszakkal bevitték őt az ingatlanba, ahonnan két órán keresztül nem 

engedték ki, és több alkalommal bántalmazták. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 04. 17. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 24. sz. tárgyalóterem 

11.B.1848/2018. H. J. és társa 

vádlottak 

hivatalos személy elleni erőszak 

bűntette 

2019. 04. 17. 13:00 

Tárgyalást tart a bíróság és tanúkat hallgat ki azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik az intézkedő rendőrökre támadtak, mely miatt velük szemben a 

szolgálati fegyver alkalmazására került sor. 

A vádirat szerint rendőröket az I. rendű vádlott felesége értesítette, amiatt, 

hogy a férje napok óta agresszívan viselkedett. A segítségüket kérte, hogy a 

sajóládi otthonukból ki tudjon pakolni és gyermekével el tudjon menni. 

Miközben a rendőrök ezt felügyelték, az I. rendű vádlott édesanyja, a II. rendű 

vádlott fenyegetni kezdte a rendőröket. Az I. rendű vádlott a rendőrök 

jelenlétében is agresszívan lépett fel a feleségével szemben, így őt időközben 

ki is kellett küldeni a házból. A rendőrök a szolgálati autóba ültették a feleséget 

és a gyermeket, ezt látva az I. rendű vádlott kiabálni kezdett és megpróbálta 

kivenni őket onnan. A helyszínen nagy számban rokonok is összegyűltek. Az I. 

rendű vádlott az autó körül rohangált és ordított, fenyegette és szidalmazta a 

rendőröket. Kővel akarta megdobni őket, illetve egy kapával indult meg feléjük, 

Ezzel csak akkor hagyott fel és torpant meg, amikor a rendőr szolgálati 

fegyverét elővette és figyelmeztette, hogy használni fogja, ha nem hagy fel 

cselekményével. Az I. rendű vádlott elmenekült a helyszínről. A II. rendű 

vádlott mindeközben tovább szidalmazta a rendőröket.  

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 04. 17. 

Miskolci Törvényszék • 113. tárgyalóterem 

9.B.18/2018. K. F. vádlott és 

társa 

életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntette 

2019. 04. 17. 13:00 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akik 2017 áprilisában életveszélyes sérülést okoztak 

munkatársuknak. 

A vádirat szerint a vádlottak és a sértett egy tiszaújvárosi cég munkavállalói. 

A II. r. vádlott és a sértett műszakváltáskor az öltözőben tartózkodtak, amikor 

a II. r. vádlott rászólt a sértettre, hogy öltözzön gyorsabban, és ne beszéljen. 

A sértett erre visszaszólt a II. r. vádlottnak, aki hátulról ütlegelni kezdte. 

Ekkor megjelent az II. r. vádlott testvére, aki bekapcsolódott a férfi 

bántalmazásába. A sértett ennek következtében bordatörést, és ahhoz 

társuló légmellet szenvedett, mely életveszélyes sérülésnek minősül. 

Perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 04. 17. 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.30/2018. B. R. és társa 

vádlott 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2019. 04. 17. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vád szerint az I. rendű vádlott és ismeretlen társa megkérték a II. rendű 

vádlottat, hogy gépkocsijával vigye el őket egy korábbi lopásuk helyszínére, 

mert az I. rendű vádlott igazolványa ott kiesett a zsebéből és azt szeretnék 

visszaszerezni. A II. rendű vádlott ebbe beleegyezett, elvitte társait az 

ingatlanhoz, s míg az I. rendű vádlott és társa oda bementek, addig ő az 

autóban odakint várakozott. A I. rendű vádlott és ismeretlen társa a kilincsre 

zárt bejárati ajtó kinyitásával jutottak be a házba és kutatni kezdtek. A 

szomszéd szobában alvó sértett azonban felébredt és elindult feléjük. Az I. 

rendű vádlott azonban ököllel és egy ventilátor csövével a sértett fejére több 

ütést mért. Az I. rendű vádlott és társa ezután tovább keresgéltek, majd 

annak ellenére, hogy a sértett értékeire is rátaláltak, semmit nem vittek 

magukkal, kivéve a sértett telefonkészülékének kézibeszélőit, amelyeket az 

udvari szeméttárolóba dobtak annak érdekében, hogy ne tudja értesíteni a 

rendőrséget. 

A sértett nyolc napon túl gyógyuló koponyasérüléseket szenvedett, amelyek 

csupán a szerencsének köszönhetően nem váltak életveszélyessé. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2019. 04. 18. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.258/2018. V. R. és 3 társa 

vádlottak 

 

csoportosan 

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2019. 04. 18. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás lényege szerint a sajószentpéteri rendőrőrs beosztottjai 

ittas járművezetés vétsége és más szabálysértések miatt kívántak intézkedni 

2018. március 11-én az I. rendű vádlottal szemben, amelyet a vádlottak 

akadályozni próbáltak úgy, hogy ordítozva fenyegették őket. Kilátásba 

helyezték, hogy lakóhelyükön keresik fel őket, és fizikai bántalmazásra, 

súlyos sérülések okozására kerül majd sor. A rendőrök segítséget kértek, és 

így tudták az intézkedést befejezni. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2019. 04. 18. 

Ózdi Járásbíróság • III. sz. tárgyalóterem 

11.B.267/2016. L. T. és 13 társa 

vádlottak 

 

zsarolás bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 04. 18. 8:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást az Ózdi Járásbíróság a zsarolás, rablás és 

más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak bűnszervezetet építettek ki, a 

feladatokat egymás között megosztva, egymással együttműködve és egymás 

tevékenységét segítve követtek el bűncselekményeket. 

A családtagok részben „védelmi pénzt” szedtek a környékbeli vállalkozóktól, 

akiket nem fizetés esetére bántalmazással, az üzlet berendezésének 

megsemmisítésével fenyegettek. Más sértettektől kitalált, valótlan indokkal; 

fennálló tartozásra hivatkozva követeltek pénzt. Az is előfordult, hogy a 

sértetteknek áruvásárlási kölcsön igénylése mellett kellett vásárolniuk a 

vádlottak részére. 

Számos esetben irreálisan magas, olykor 50 %-os mértékű kamatra adtak 

kölcsönt az anyagilag kiszolgáltatott sértetteknek, akiket gyermekeik, 

családtagjaik megölésével fenyegettek meg, ha nem törlesztették a vádlottak 

elvárásának megfelelően a tartozásukat. Az I. r. vádlott alkalmanként 

szexuális szolgáltatást kért a sértettektől a tartozás fejében. 

Megtörtént, hogy az I. r. vádlott szerelmet színlelt az egyedülálló, magányos 

sértett előtt annak érdekében, hogy az a lakását a vádlott lányának adja. 

Az I. r. vádlott és fiai egyik esetben az általuk jómódúnak hitt putnoki 

vállalkozó lakásába is bementek, ahol a sértettet megverték; kezeit, lábait 

összekötözték és így követelték tőle pénzének átadását. 

Többször heteken át fogva tartották sértetteket, egyeseket szolgaként 

kezeltek, éheztettek, megaláztak, bűncselekményre kényszerítettek a vélt 

tartozásaik kiegyenlítése érdekében. 

Amennyiben a sértettek feljelentést tettek, a vádlottak a velük szemben 

kiszabott büntetést is a sértettekkel fizetették meg. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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Tárgyalást tart a közigazgatási bíróság abban az ügyben, melynek 

tárgya két bányára vonatkozó bányászati jog jogosítottjának kijelölése 

kapcsán született határozat felülvizsgálata. 

A bányákra a bányászati jog korábban törlésre került, azonban az új 

jogosult kapcsán merül fel sérelme a felperesnek, hiszen egy miskolci gyár 

újraindításával kapcsolatos beruházás megvalósításához szükséges a 

bányászati jog megszerzése, a gyárat ezek a bányák látják el 

nyersanyaggal. 

Az ügy befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


