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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. június 24-28.  

2019. 06. 24. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.15/2019. Cs. P. és 4 társa 

vádlottak 

emberkereskedelem 

bűntette 

2019. 06. 24. 

 

8:00 

 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vád szerint (gyermekvédelmi intézetben nevelkedő) kiskorú 

lányokat utaztattak Szlovákiába, hogy ott prostitúciós tevékenységet 

folytassanak, majd az abból származó pénzt elvették tőlük és saját 

megélhetésükre fordították. A sértettek ellenállását alkalmanként testi 

fenyítéssel törték meg, illetve „herbálos” cigarettát adtak nekik, hogy bódult 

állapotba kerüljenek. Az I. és az V. rendű vádlott – a cselekményről tudva – a 

sértettek szállításában működött közre. 

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 
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2019. 06. 24. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.5/2019. M. R. és társa 

vádlottak 

életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 06. 24. 8:30 

Szakértőt és tanúkat hallgat ki a törvényszék 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 sértettekre. 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 bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. 06. 24. 

Miskolci Törvényszék • I/113. sz. tárgyalóterem 

9.B.46/2018. B. I. vádlott 

 

Emberölés bűntette 2019. 06. 24. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci 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. 

Perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 06. 24. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.18/2018. K. F. és társa 

vádlottak 

életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette 

2019. 06. 24. 13:00 

Határozatot hirdet a törvényszék 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. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 06. 24. 

Miskolci Járásbíróság • 32. sz. tárgyalóterem 

36.Fk.675/2019. B. Á. vádlott  kifosztás bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 06. 24. 13:00 

 

Előkészítő ülést tart a bíróság annak a fiatalkorú vádlottnak az ügyében, aki a 

vád szerint 2018 nyarán egy hónap alatt összesen 21 alkalommal követett el 

vagyon elleni bűncselekményeket, többek között kifosztást és lopást. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott jellemzően kihasználta azt, hogy a 

sértettek a nyári melegben szellőztettek, és a nyitott ajtón keresztül besurrant a 

lakásokba, magához véve különböző személyes használati tárgyakat, iratokat, és 

készpénzt. Több alkalommal előfordult, hogy idős, megromlott egészségi 

állapotú sértettek otthonába vízkérés ürügyén bejutott, és kikapta kezükből 

mobiltelefonjukat. A vádlott a bűncselekmények elkövetésével több mint 800 

ezer forint kárt okozott. 

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. 06. 24. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

3.Fk.236/2018. fk. H. A. és 7 

társa 

vádlottak 

 

tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személy sérelmére elkövetett kerítés 

bűntette és más bűncselekmények 

2019. 06. 24. 8:30 

 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére 

elkövetett kerítés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

Az I. rendű, II. rendű, III. rendű és IV. rendű vádlottak Ózdon egy háztartásban 

éltek, a II. rendű vádlott édes- illetve nevelőanyaként a családfő szerepét töltötte 

be. 

A III. rendű vádlott megismerkedett a kiskorú sértettel, akit meghívott magukhoz, 

hogy lakjon náluk. A II. rendű vádlott ezt megengedte, de ellenszolgáltatást kért, 

amelyet a sértettnek prostitúciós tevékenységgel kellett megkeresnie. Minderről 

az I., III. és IV. rendű vádlottak is tudtak, együtt bonyolították azt, hogy a sértett 

mintegy 30 személlyel végzett szexuális cselekményt a kuncsaftok lakásán, vagy 

pedig egy ózdi romos házban, ahova elkísérték, felügyelték, A pénzt a sértett 

helyett is ők vették át. Az V., VI., VII. és VIII. rendű vádlottak azok a kuncsaftok, akik 

a sértettel – annak életkoráról tudva – ellenszolgáltatás fejében szexuális 

cselekményt végeztek. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 06. 25. 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

7.B.102/2018. F. J. vádlott súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás 

bűntettének 

kísérlete és 

uzsora bűntette 

2019. 06. 25. 9:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a 

sértettek nehéz anyagi helyzetét kihasználva néhány tízezer forintos 

összegeket havi 70%-os kamattal nyújtott kölcsönbe. Az egyik sértettet orra 

eltörésével is megfenyegette, de ígéretét nem váltotta be. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 06. 25. 

Miskolci Törvényszék • I/127. sz. tárgyalóterem 

5.B.44/2018. T. I. vádlott Különös kegyetlenséggel, több 

ember sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

2019. 06. 25. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a kenézlői emberölési ügyben. 

A vádirat lényege szerint a vádlott egy háztartásban élt Kenézlőn 

élettársával és annak nővérével, a két sértettel. Egy vita hevében 

mindhárman dulakodni kezdtek, majd a vádlott egy 5-6 cm átmérőjű, 95 

cm hosszú fakaróval testszerte ütlegelni kezdte a sértetteket, főként a 

fejükön, amelynek következtében keletkezett súlyos koponyasérüléseikbe 

a helyszínen belehaltak. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu  

 

 

 

 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 

2019. 06. 25. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.71/2019. R. Zs. vádlott csoportosan, a 

bűncselekmény 

felismerésére 

vagy elhárítására 

idős koránál fogva 

korlátozottan 

képes személy 

sérelmére 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 06. 25. 

2019. 07. 03. 

13:00 

13:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint két ismeretlen társával éjjel, csuklyában egy idős 

asszonyt rabolt ki egy Kazincbarcikához közeli kis településen. 

A vádirat tartalma szerint 2009. november 30-án, éjjel 3 óra körül a vádlott és 

két ezidáig ismeretlen társa testi erejükkel belökték a sértett nyári 

konyhájának ajtaját, ahol maga az idős asszony is tartózkodott. A vádlottak 

csuklyát viseltek a fejükön, hogy ne lehessen felismerni őket.  

Miután bejutottak a konyhába, a vádlott az ágyra lökte a sértettet, arcához 

párnát szorított, hogy ne kiabáljon, majd pénzt követelt tőle. Eközben társai 

értékek után kutattak, mely során 10.000,- forint készpénzt találtak az 

ingatlanban. A vádlottakat végül a sértett fia zavarta meg, aki a szomszédos 

lakóházban tartózkodott és figyelmes lett a nyári konya felől érkező zajokra. 

A vádlottak elfutottak a helyszínről.  

A sértett az eset óta elhalálozott. 

A tárgyalás július 3-án 13 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 06. 25. 

Miskolci Járásbíróság • 301. sz. tárgyalóterem 

40.B.1903/2018. S. I. és 48 társa vádlottak előnyért hivatali kötelességét 

megszegve, üzletszerűen 

elkövetett hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 06. 25. 

2019. 06. 27. 

 

9:00 

9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a volt pénzügyőr 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben előnyért hivatali kötelességét 

megszegve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2011-től kezdődően rendszeresen, 

kereskedelmi mennyiségben hozott Ukrajnából Magyarországra a záhonyi 

határátkelőn át szeszes italokat, dohányárut, üdítőket, édességet és más 

élelmiszereket, hogy azokat lakóhelyén értékesítse. A vádbeli időszakban (2014. 

december-2015. július) a III.-XXIX. rendű pénzügyőr vádlottak teljesítettek 

szolgálatot a záhonyi határátkelőnél. A kilépő forgalom esetében feladatuk volt 

a járművek üzemanyag mennyiségének ellenőrzése és rögzítése egy statisztikai 

rendszerben, annak érdekében, hogy a belépéskori kontrollal együtt nyomon 

lehessen követni a lényegesen olcsóbb ukrán üzemanyag jogszerű, hét naponta 

legfeljebb egy alkalommal megengedett behozatalát. Belépő forgalom 

esetében pedig azt is ellenőrizni kellett, hogy a behozott áruk kereskedelmi 

mennyiségűnek minősülnek-e. 

Az I. rendű vádlott és társai magas kockázati szintűnek minősültek, így 

vonatkozásukban minden esetben szigorított vizsgálatot kellett volna elvégezni, 

vagyis mind a járművek, mind a poggyászok teljes körű átvizsgálását, gyanús 

esetben másodlagos vizsgálatot. 

Az I. rendű vádlott jó kapcsolatot alakított ki több pénzügyőrrel, különösen a III. 

rendű vádlottal. Ezt felhasználva információi voltak a pénzügyőrök 

beosztásáról, az esetlegesen felmerülő nehézségekről, arról, hogy kik vonhatók 

be a jogtalan előnyt elfogadók körébe. A pénzügyőröket közvetítésre kérte, 

győzzék meg társaikat az átvizsgálás mellőzéséről. Az I. rendű vádlott telefonon 

szervezte a kilépést-belépést, az információkat a pénzügyőrök üzenetben 

küldték el részére. Az egyes kötelességszegéseknek kialakult „tarifája” volt. A 

pénzügyőrök a behozott áruk vizsgálatának mellőzése mellett az 

üzemanyagmennyiséget is lényegesen kisebb mértékben rögzítették, így a 

vádlottak a hét naponkénti egy alkalomnál gyakrabban tudtak ukrán 

üzemanyagot behozni az országba. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 



Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 06. 26. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.38/2017. Cs. A. vádlott+ 5 

fő 

hivatali 

vesztegetés 

elfogadásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 06. 26. 

 

9:00 

Tanúk kihallgatására kerül sor a Miskolci Törvényszéken a vezető 

beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt indult 

büntetőeljárásban. 

A vádirat szerint a pénzügyőr foglalkozású I.-IV. r. vádlottak a hivatali 

beosztásuk által tudomásukra jutott információt ismerőseik részére 

továbbadták, más esetben jogtalan előnyt fogadtak az V.-VI. r. vádlottaktól. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

  



 

2019. 06. 26. 

Miskolci Törvényszék • I/113. sz. tárgyalóterem 

9.B.31/2018. H. G. vádlott 

 

különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett 

emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2019. 06. 26. 

 

8:00 

 

 Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az 

ügyében, aki barátját benzinnel locsolta le, majd felgyújtotta. 

A vád szerint a két férfi 2017. augusztus 12-én Mezőcsáton a vádlott 

otthonában együtt italozott, és az udvaron pálinkát főzött. A vádlott – minden 

előzmény nélkül – leöntötte vendége hátát motorbenzinnel, majd 

meggyújtotta azt, miközben az mondta neki, hogy „most megdöglesz”. A 

sértett miután észlelte, hogy a ruházata lángra kapott, az udvaron lévő 

felfújható medencébe feküdt, minek hatására a tűz kialudt. A sértett 

menekülni próbált, azonban a vádlott az utcán utolérte, ütni és rugdosni 

kezdte, majd a nála lévő nadrágszíjat előbb a sértett nyakára tekerte, majd 

kezeire kötötte és így vezette tovább. Később a szíjat a sértettről levette és 

azzal ütötte a megégett hátát. A bántalmazás következtében a sértett nyolc 

napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 06. 26. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.10/2019. Sz. R. vádlott emberölés bűntette 2019. 06. 26. 9:00 

Szakértők kihallgatásával folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék 

annak a férfinak a büntetőügyében, aki a vád szerint baltával halálos sebet 

ejtett egy másik férfin. A rendelkezésre álló adatok alapján a vádlott 

élettársával, édesanyjával, testvérével és annak élettársával hajléktalanként élt 

egy miskolci társasház mögötti bozótos területen. 2018. július 5-én az esti 

órákban a társaság italozni kezdett és a vádlott testvérének kivételével 

valamennyien ittas állapotba kerültek. Amikor az alkohol elfogyott, a vádlott 

élettársa kötekedni kezdett a sértettel. Ekkor a sértett a nőt aludni küldte, 

azonban az továbbra is bort kért és kiabált. A sértett odakiáltott a vádlottnak, 

hogy jöjjön, és adjon neki, mire a vádlott kezébe vette a vasazás során talált 

baltát, és annak élével fejbe vágta a sértettet. Ennek hatására a sértett elesett, 

majd a vádlott még legalább 5-6 alkalommal vágta fejen az akkor már erősen 

vérző férfit, aki a kórházba szállítás során a mentőben elhunyt. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



2019. 06. 26. 

Miskolci Törvényszék • I/118. tárgyalóterem 

7.Bf.100/2019. Sz. L. vádlott 

 

halálos közúti 

baleset gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2019. 06. 26. 9:15 

Perbeszédek és határozathirdetés várható annak a vádlottnak a 

büntetőügyében, aki 2017 májusában a 37. sz. főúton okozott halálos 

közlekedési balesetet. 

Az elsőfokú ítélet szerint a férfi Szerencs irányából Miskolc felé közlekedett 

gépkocsijával, ám az előtte haladó sértett autójától nem tartotta be a 

szükséges követési távolságot. A sértett észlelve az úttestre korábban egy 

másik autóról lehullott és szétszóródott fadarabokat, lassítani kezdett, 

amelyet a vádlott ugyan észlelt, de a nem megfelelő követési távolság miatt 

vészfékezés ellenére sem tudta elkerülni az ütközést. Az ütközés 

következtében a sértett autója „átlökte” a szembejövő forgalmi sávba, ahol 

összeütközött a néhai sértett által vezetett tehergépkocsival, amelynek 

vezetője az elszenvedett súlyos sérülései miatt a helyszínen életét vesztette. A 

vádlott nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

A Szerencsi Járásbíróság ítéletében közúti baleset okozásának vétsége miatt a 

vádlottat másfél év fogházbüntetésre ítélte, és három évre eltiltotta a közúti 

járművezetéstől. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre 

felfüggesztette. A döntéssel szemben a vádlott és védője jelentett be 

fellebbezést. 

Határozathirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. 06. 27. 

Miskolci Törvényszék • I/113. sz. tárgyalóterem 

15.B.22/2019. F. I. vádlott Előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több 

ember sérelmére, részben tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2019. 06. 27. 

 

8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak a 

büntetőügyében, aki a vád érzelmi kapcsolat fűzte a sértetthez, a kapcsolatuk 

idővel megromlott, így a sértett a családjához vissza akart költözni, ezt azonban a 

vádlott nem akarta engedni és életveszélyesen megfenyegette a sértettet és több 

családtagját is: „rátok gyújtom a házat, be lesz locsolva a házatok benzinnel”. A 

vádlott tisztában volt azzal, hogy a sértett férjével és 7 gyermekével, köztük két 

kiskorúval, valamint három nagykorú gyermekük családjával lakik együtt. Az 

ingatlan több lakóházból és portából áll, amelyek kerítéssel vannak elválasztva. 

A sértettek a vádlott fenyegetéseit komolyan vették, ennek érdekében 

előkészületeket is tettek a tűzoltás iránt. Éjszaka az erősen ittas állapotú vádlott 

egy benzines palackot dobott be a sértettek hálószobájába, melyet előtte 

meggyújtott. A szobában több berendezési tárgy is lángra kapott, de a tűz 

terjedését sikerült megakadályozni. A vádlott egyidejűleg macsétával a kezében az 

egyik sértettre támadt, de annak testvére elhárította azt, így mindketten ütni 

kezdték vádlottat, aki elmenekült a helyszínről, de a sérülései, illetve az ittassága 

miatt az utcán összeesett.  

A megtámadott sértettek nyolc napon belül, míg a vádlott nyolc napon túl 

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 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


 

2019. 06. 28. 

Miskolci Törvényszék • 301. sz. tárgyalóterem 

5.B.29/2018. V. S. vádlott 

és 3 társa 

emberölés bűntette 2019. 06. 28. 10:00 

 

Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék a dövényi emberölési ügyként ismertté 

vált büntetőügyben. 

A vád szerint az ügy három vádlottja és a sértett férfi gépkocsival indultak Putnokra. 

Az autóban a vádlottak többször megszúrták a sértettet, majd elvágták a nyakát. 

Egy putnoki pincébe vitték, ahol még többször megszúrták. Mindezt végignézte a 

sértett élettársa, aki maga is az ügy sértettje és az autóban utazott. A sértett a 

helyszínen életét vesztette. 

Határozathirdetés várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 


