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Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

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

emberölés bűntette 
2019. 12. 17. 
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Tárgyalást tart a Miskolci 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 bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 
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2019. 12. 17. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.184/2019. B. J. vádlott felfegyverkezve 

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2019. 12. 17. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2019 júniusában Rudabányán az éjjeli órákban 

az intézkedő rendőröket életveszélyesen fenyegette, szidalmazta és feléjük 

egy 15 cm pengehosszúságú konyhai késsel többször szúró mozdulatokat 

tett. 

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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