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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. április 29. – május 3. 

 

2019. 04. 29. 

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 

2019. 04. 29. 13:00 

Tárgyalást tart 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. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/


 

 

2019. 04. 29. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 
10.B.180/2017. K. G. vádlott Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2019. 04. 29. 9:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást 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 

sérüléseket szenvedett, egy kiskorú sértett pedig 8 napon túl gyógyuló 

sérülést szenvedett. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 



2019. 04. 30. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.45/2019. G. G. és társa 

vádlottak 

garázdaság 

vétsége és más 

bűncselekmény 

2019. 04. 30. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik Kazincbarcikán 2018. novemberében 

rátámadtak egy parkban üldögélő férfira. 

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő vádlottak minden előzmény nélkül 

leültek a parkban a padon üldögélő sértett mellé, aki emiatt távozni akart a 

helyszínről. Ekkor a vádlottak rátámadtak, mely támadást a sértett a nála 

lévő gereblyével próbálta kivédeni. A verekedés során többször arcul 

ütötték, majd miután a földre került, az akkor már kettétört gereblye 

nyelével 3-4 alkalommal fejbe is ütötték, miközben egymást biztatva az 

„üssed még” kijelentéseket tették.  

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló koponya és 

mellkas zúzódást 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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 
2018. 04. 30. 

 

Miskolci Járásbíróság • 13. sz. tárgyalóterem 

29.B.2875/2017. H. I. A. és 

társai  

vádlottak 

aljas indokból, a sértett 

sanyargatásával, 

fegyveresen elkövetett 

személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 04. 30. 09:00 

 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak 

büntetőügyében, akikkel szemben aljas indokból, a sértett sanyargatásával, 

fegyveresen elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint 2017 júniusában a sértett megtudta barátnőjétől, hogy 

korábban együtt élt az I. rendű vádlottal. Ennek tisztázása érdekében 

felkereste az I. rendű vádlottat a lakásán, azonban csak barátnője (a későbbi 

III. rendű vádlott) volt otthon, ezért a sértett közölte, hogy később 

megpróbálja még felkeresni. A sértett magatartása nem volt agresszív. 

Ezután egy találkozás alkalmával az I. rendű vádlott indokolatlan 

bosszúvágyból (amiért a sértett „rájött a családra”) megállásra kényszerítette 

a sértettet, arcon ütötte, majd a II. rendű vádlott többször nagy erővel 

belerúgott az akkor már földön fekvő sértettbe, akit magukkal vittek az I. 

rendű vádlott lakásához. A lépcsőházban csatlakozott hozzájuk a III. rendű 

vádlott. A vádlottak a lépcsőházban letérdepeltették és folyamatosan 

bántalmazták, bocsánat kérésre, megalázó mondatok kimondására és 

feladatok elvégzésére kényszerítették a sértettet. Ezt követően a sértettet 

egy benzinkúthoz vitték autóval, ahol további megalázó cselekményekre 

kényszerítették. A sértett nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos, horzsolásos 

sérüléseket szenvedett. 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 04. 30. 

Miskolci Járásbíróság • 22. sz. tárgyalóterem 

30.Fk.1168/2018. S. F. és társa 

vádlottak 

orvvadászat 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 04. 30. 9:45 

Perbeszédeket hallgat meg a bíróság az apa és fia ellen orvvadászat miatt 

indult a büntetőügyben.  

A vádirat szerint a vádlottak egy sajóládi székhelyű vadásztársaság társas 

vadászatán vettek részt 2016. február 21-én. Az I. rendű vádlott apa a 

társaság tagja, érvényes vadászvizsgával- és jeggyel, valamint fegyvertartási 

engedéllyel rendelkezett, míg fia, a II. rendű vádlott ezekkel nem rendelkezik, 

ő hajtóként vett részt a vadászaton. Az I. rendű vádlott lőfegyverét pár 

percnyi időre átadta a II. rendű vádlottnak, aki egy fácánkakasra lövést adott 

le, elejtette azt, majd a fegyvert nyomban visszaadta az I. rendű vádlottnak. 

Az apát kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, mindkét vádlottat pedig 

orvvadászat bűntettével vádolta meg az ügyészség. 

Ítélethozatal várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 05. 02. 

Miskolci Törvényszék • 127. tárgyalóterem 

5.B.34/2017. O. T. és társa 

vádlottak 

életveszélyt 

okozó testi sértés 

és más 

bűncselekmény 

2019. 05. 02. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmények 

miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat lényege szerint az I. rendű vádlott egy családi konfliktus során 

szóváltásba került az élettársával és egy fotelbe lökte. Egyik gyermekük 

ijedtében a szomszédban lakó rokonokhoz szaladt és tőlük kért segítséget. 

Dédnagyanyja kiszaladt a lakásból és összevitatkozott az I. rendű vádlottal, 

aki erre válaszul a földre lökte őt. A sértett 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. 

A közelben tartózkodó II. rendű vádlott látva az eseményeket felkapta a 

kaput kitámasztó 122 cm hosszú, 5 cm vastag botot és az I. rendű vádlott 

után szaladt. A vádlott verekedni kezdtek, melynek során az I. rendű vádlott 

kikapta a botot a II. rendű vádlott kezéből és azt két kézzel a feje fölé tartva 

olyan erővel ütötte fejen a II. rendű vádlottat, hogy az kettétört. A II. rendű 

vádlott a földre esett és eszméletét vesztette, azonban az I. rendű vádlott a 

karó kezében maradt darabjával még egyszer arcon ütötte a II. r. vádlottat. 

Majd a vérző sérülést látva kerékpárral eltávozott a helyszínről. A II. rendű 

vádlott életveszélyes sérülést szenvedett.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 
2019. 05. 02. 

Mezőkövesdi Járásbíróság• 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.328/2018. G. F. vádlott  hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 05. 02. 9:30 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az M3-as autópályán számos KRESZ szabályt megszegve 

menekült az őt igazoltatni próbáló rendőrök elől.  

A vád szerint a vádlottat az M3 autópálya Nyíregyháza felé tartó autópálya 

szakaszán az egyik pihenőhelyen akarták a rendőrök ellenőrizni, azonban ezt 

észlelve menekülni kezdett: az autópályán közlekedőket a megengedett 

sebességet túllépve, jobbról-balról előzte. Mezőkövesdnél hajtott le a 

sztrádáról, aztán Egerlövőn keresztül Borsodivánka felé haladt. Közben az őt 

korábban igazoltatni akaró rendőrök követték, a vádlott azonban többszöri 

felszólítás és jelzés ellenére nem állt meg. Borsodivánka területére érve – 

ahol egy másik rendőrautó is csatlakozott a követéséhez – a vádlott először a 

sportpálya területén került a rendőrautók szorításába, ahonnan még 

menekülni tudott, majd a szociális intézmény udvarára hajtott, ahonnan már 

nem tudott szabadulni.  

A vádlott menekülése során mindkét rendőrautónak neki hajtott, továbbá 

egy arra közlekedő teherautó vezetőjét is hirtelen kormányzásra és 

vészfékezésre kényszerítette, így vele szemben az ügyészség hivatalos 

személy elleni erőszak bűntette, közúti veszélyeztetés bűntette és 

kétrendbeli rongálás vétsége miatt emelt vádat. 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 05. 02. 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

3.B.41/2019. D. S. vádlott kifosztás bűntette  2019. 05. 02. 
 

08:30 

Előkésztő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vádirati tényállás szerint Ózdon egy közüzemi szolgáltató 

munkatársának kiadva magát megtévesztette az időskorú sértettet, ennek 

ürügyén bejutott a lakás előszobájába és kihasználva azt, hogy a sértett 

másra koncentrált, illetve egyik szemére rosszul lát, magához vette annak 

mobiltelefonját, majd sietősen távozott. 

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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 05. 02. 

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság • helyszíni tárgyalás 

100.K.27.952/2018. 

 

Sátoraljaújhely 

 közigazgatási 

határozat 

felülvizsgálata 

2019. 05. 02. 09:30 

Helyszíni tárgyalást tart a bíróság abban a közigazgatási perben, 

melyben a felperesek egy sátoraljaújhelyi kötélhíd építését engedélyező 

határozattal szemben éltek keresettel, kérve az építési engedély 

elutasítását. 

A kereseti kérelem szerint a Sátoraljaújhelyen létesítendő kötélhíd építését 

engedélyező határozat jogellenes az alábbi okok miatt: A hatóság nem 

vizsgálta azt a körülményt, hogy a hídpálya lakóingatlanok fölött, illetve 

mellett haladna el. Másodsorban hivatkoztak arra, hogy a hatóságok 

jogellenesen jártak el azzal, hogy a hatósági eljárás egyes mozzanatairól 

nem szerzett valamennyi érintett tudomást, ezáltal megfosztva őket jogaik 

gyakorlásáról. A felperesek továbbá kifogásolták a hídfők építési helyének 

védett régészeti lelőhely státuszát. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 

2019. 05. 02. 

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság • helyszíni tárgyalás 

100.K.27.911/2018. 

 

Miskolc, 

Miskolctapolca 

 közigazgatási 

határozat 

felülvizsgálata 

2019. 05. 02. 14:00 

A bíróság helyszíni tárgyalást tart abban a közigazgatási perben, 

melyben a felperesek egy 160 lakásos miskolci társasház építését 

engedélyező határozatot támadnak kereseti kérelmükben. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: mtsajto@miskolcit.birosag.hu  

 

 

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu

