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Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.46/2018. B. I. vádlott 

 

Emberölés 

bűntette 
2019. 05. 13. 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. 

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. 05. 13. 

Miskolci Törvényszék• 127. sz. tárgyalóterem 

4.Fk.14/2019. Fk. H. K. D. 

vádlott 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2019. 05. 13. 09:00 

Előkészítő ülést tart a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki a vádirat 

szerint 2018. március 9-én a sértettet egy fejszenyéllel hátulról fejbe ütötte, 

életveszélyes sérülést okozva neki. 

Az ügy előzménye, hogy a vádlott az általános iskolában bántalmazta a sértett 

öccsét. A vád szerint amikor erről a sértett tudomást szerzett, három rokonával 

együtt elment a fiatalkorú vádlott ózdi házához, hogy megbeszéljék a történteket. 

A ház előtt először beszélgetni, majd vitatkozni kezdtek, majd a vádlott kisebb 

erővel meglökte a sértett egyik hozzátartozóját, aki mondta a sértettnek, hogy 

menjenek el inkább, nehogy „baj legyen”. Amikor a sértett hátat fordítva a 

testvérei és a sógora után indult, a vádlott a földről hirtelen felkapott egy 

fejszenyelet, és két alkalommal fentről lefelé irányuló mozdulattal fejbe vágta a 

sértettet. A sértett a bántalmazás következtében koponyacsonttörést 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. 05. 13. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.43/2017. Dr. Sz. Sz. J. és 8 társa 

vádlottak  

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2019. 05. 13. 9:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak 

az ügyében, akik ellen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint 2016 elején egy ukrán állampolgár azzal kereste meg a III. rendű 

vádlottat, hogy szervezze meg Magyarországon a „cola” fantázia nevű kábítószer 

előállítását. A III. rendű vádlott összeismertette a gyártási folyamatot ismerő II. 

rendű és a mákszalmát biztosítani tudó I. rendű vádlottat.  A gyártást hárman 

készítették elő, amelynek során telephelyet vásároltak, illetve megállapodtak a IV. 

rendű vádlottal 4 tonna mákszalma átadásáról. A IV. rendű vádlott állami 

engedély birtokában jogosult volt annak átmeneti tárolására, de az engedély 

kereteit túllépve a kért mennyiséget társai rendelkezésére bocsátotta. Az V., VI., 

VII., VIII. és IX. rendű vádlottak a feldolgozás folyamatában vettek részt. A 

vádlottak a mákszalmából a jelentős mennyiség alsó határát többszörösen 

meghaladó mennyiségű morfint nyertek ki. 

A tárgyalás május 15-én 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. 05. 13. 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

3.B.27/2019. B. K. vádlott a sértett sanyargatásával elkövetett 

kényszermunka bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 05. 13. 8:30 

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

szerint 2008-tól kezdődően a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettel megállapodott, 

hogy a mindenkori ház körüli munkákat lakhatás, élelem és napi fizetség fejében 

elvégzi. 2010-ig a megállapodásnak megfelelően a sértett a lakhatáson felül napi 

háromszori étkezést és „zsebpénzt”, majd 2010-től kezdve pénz helyett dohányt és bort 

kapott. Az őt megillető szociális segélyt, majd 2013-tól közfoglalkoztatotti bérét a 

vádlott vette át. Viszonyuk időközben megváltozott: a vádlott durvább hangnemben 

beszélt és rosszabb minőségű élelmet adott, és többször fizikailag is bántalmazta a 

sértettet, aki megpróbált elszökni, de azt a vádlott mindig megakadályozta. A sértett 

sérüléseivel sosem mert orvoshoz fordulni, segítséget nem kért. 2018 februárjában 

sokadik alkalommal a vádlott úgy ítélte meg, hogy a sértett nem hozott elegendő fát az 

erdőből, ezért őt acélbetétes bakancsával fejbe rúgta, amitől kitört a foga. A sértettnek 

másnap sikerült megszöknie. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019. 05. 13. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.179/2018. J. Sz. vádlott 

 

halált okozó közúti 

veszélyeztetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 05. 13. 9:00 

Egy szakértőt hallgat meg és tanúkat hallgat ki 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. 05. 13. 

Miskolci Törvényszék • 113. sz. tárgyalóterem 

9.B.31/2018. H. G. vádlott különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett 

emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2019. 05. 13. 10:00 

Tanúkat hallgat ki 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 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 

 

2019. 05. 13.  

Ózdi Járásbíróság • I. sz. tárgyalóterem 

11.Fk.50/2019. fk. B. R. és társai 

vádlottak 

csoportosan, a 

bűncselekmény 

elhárítására 

koránál fogva 

korlátozottan 

képes személy 

sérelmére 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 05. 13. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik rátámadtak egy idős, bottal közlekedő asszonyra, hogy tőle 

pénzt szerezzenek. 

A vád szerint a három vádlott ismerte egymást. 2018. május 25-én 

összetalálkoztak Arló egyik buszmegállójában és megbeszélték: „le kellene 

húzni valakit pénzzel”. 17 óra 30 perc körüli időben észrevették az éppen a 

templomból, görbebottal hazafelé tartó idős sértettet és megegyeztek, 

elveszik a nála lévő táskát. Az I. rendű vádlott – biztosítva a helyszínt - kicsit 

távolabb figyelte a II. és III. rendű vádlottakat, míg azok a sértettet a földre 

lökve megszerezték annak kézitáskáját. A vádlottak a táskában nem találtak 

semmi értékeset, csak a sértett személyes vagyontárgyait, így azt a 

helyszínen eldobták a sértett botjával és esernyőjével együtt, majd 

elszaladtak. 

A sértett 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett a 

mellkasán és a hátán.     

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. 05. 14. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.37/2018. L. Cs. vádlott emberölés 

bűntette 

2019. 05. 14. 10:00 

A Miskolci Törvényszék ítéletet hirdet annak a vádlottnak az ügyében, aki 

vádirat szerint szilveszter éjjelén ölte meg édesapját. 

A vádlott és szülei 2017. december 31-ig együtt éltek nyékládházi 

otthonukban. A vád szerint az év utolsó napján már a délutáni órákban 

megkezdték az italozást, mely estére veszekedésbe torkollott. A férfi a 

lépcsőnek háttal álló apját lelökte a lépcsőről, aki nekiesett a bejárati ajtónak. 

Ekkor a vádlott egy 3 cm széles, 1 méternél hosszabb fa karóval legalább két 

alkalommal fejbe vágta a földön fekvő sértettet, majd fojtogatta őt. A vádlott 

6 órával később értesítette a mentőket, akik már csak a halál tényét tudták 

megállapítani. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 05. 14. 

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. 05. 14. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki két ismeretlen társával rabolta ki a sajógalgóci idős asszonyt. 

A vád 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 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. 14. 

Ózdi Járásbíróság • 1. sz. tárgyalóterem 

11.Fk.250/2018. V. D. M. és társa 

vádlottak 

felfegyverkezve 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 05. 14. 

 

8:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akik a vádirat szerint Ózdon egy 14 cm pengehosszúságú 

kést szorítottak a sértett nyakához, aki ennek hatására a követelt 

mobiltelefont átadta. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

  



 

2019. 05. 14. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

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

vádlott 

 

gondatlanságból elkövetett súlyos testi 

sértés vétsége 

2019. 05. 14. 13:00 

Előkésztő 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 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. 15. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.27/2018. Ó. B. vádlott 

 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete 

2019. 05. 15. 8:00 

Egy tanú kihallgatásával folytatja bizonyítást a Miskolci Törvényszék 

annak a vádlottnak az ügyében, aki a vádirati tényállás lényege szerint 2017. 

február 1-jén, Sátoraljaújhelyen a Kör ABC és a Penny Market közelében lévő 

játszótéren az általa nem ismert sértettet egy 17 cm pengehosszúságú késsel 

kétszer hátba szúrta, majd a mellkasát vette célba, azonban azt a sértett 

védekezése folytán nem találta el, hanem könyöktájékon szúrta meg. 

Akár ítélethirdetés is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019. 05. 15. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

9.Fk.9/2019. B.D. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette 2019. 05. 15. 8:00 

Tárgyalást tart a bíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik 

kihasználva azt, hogy a sértett egyedül utazik egy vasúti kocsiban, 

megpróbálták kirabolni. 

A vád szerint 2018 áprilisában a Tarcal és Szerencs között közlekedő 

személyvonaton utazó vádlottak beléptek abba a vasúti kocsiba, ahol a 

sértett tartózkodott. Az I. r. vádlott megkérdezte tőle, hogy „Mi van gyerek, 

verekedni akarsz?”, majd egyre több pénzt kértek tőle, végül 80.000 Ft értékű 

mobiltelefonját is követelték. Mivel a sértett nem engedelmeskedett, a II. r. 

vádlott megfenyegette, hogy szétveri a fejét, és boxoló állásba helyezkedett. 

Amikor a sértettől próbálták elvenni a zsebében lévő power bankot, és a II. r. 

vádlott combon ütötte a sértettet, a férfi kitépte magát az I. r. vádlott 

fogásából, és elfutott egy olyan vasúti kocsiba, ahol már többen 

tartózkodtak. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2019. 05. 16. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

15.B.51/2018. B. A. vádlott emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2019. 05. 16. 8:30 

Tanúkat hallgat ki a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akit emberölés bűntettének kísérletével vádol az ügyészség. 

A vádirat lényege szerint az ittas állapotban lévő vádlott Miskolcon a 

Békeszálló telepen egy korábbi szerelmi viszonya okán vitába keveredett egy 

férfival, a vádlott életveszélyesen megfenyegette az ott tartózkodó 

társaságot, elment, majd pár perc múlva egy karddal a kezében tért vissza, 

amellyel először megrongált egy ott parkoló autót, aztán csapkodni kezdett, 

de többeknek sikerült elugrani a kard útja elől. A vádlott a kerítéskaput is 

ütni, rugdosni kezdte, a rácsokon keresztül a bent lévők felé szurkált, de a 

távolság miatt nem sikerült elérnie senkit. A vádlott észrevette a sértettet, aki  

éppen arra járt, és anélkül, hogy ő bármit mondott vagy tett volna, a 

sértettre förmedt és a karddal a fejére vágott, az arcát mintegy 20 cm 

hosszan megvágta. A sértett erősen vérezni kezdett, összeesett és 

eszméletét vesztette. A vádlott elmenekült a helyszínről. A halálos sérülés 

elmaradása kizárólag a véletlennek köszönhető. 

A bizonyítási befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 05. 15. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 

1.B.538/2016. R. T. és 

társa 

vádlottak 

 

maradandó fogyatékosságot okozó 

foglalkozás körében elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2019. 05. 15. 8:15 

Tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság a tésztaféléket gyártó üzemben 

történt baleset miatt indult büntetőügyben. 

A vádirat szerint a vádlottak a tiszaújvárosi székhelyű, tésztaféléket gyártó kft. 

ügyvezetői voltak. Mindketten tudták, hogy az üzemben használt egyik 

tésztadagasztó gép meghibásodott, ismerték a hiba mibenlétét és tudták azt is, 

hogy a gép az üzemképes biztonsági kapcsolók hiányában is működik. A gép 

megjavítására intézkedést nem tettek. 2015. augusztus 3-án az I. r. vádlott arra 

utasította a sértettet, hogy az üzemképes biztonsági kapcsolók hiányában is 

működőképes tésztadagasztó géppel tarhonyát készítsen. A sértett a 

dagasztógép tetejét felnyitotta, azonban a gép az üzemképes biztonsági 

kapcsolók hiányában nem állt le, a sértett a tartályba belenyúlt, alkarját a 

mozgásban lévő gép leszakította. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

  



2019. 05. 16. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.19/2019. D. O. és 

társa 

vádlottak 

büntetőügyben kényszerítés hatósági 

eljárásban bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 05. 16. 9:30 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2018 augusztusában egy kazincbarcikai 

sörözőben szóváltásba keveredtek a sértettel, akit ütni-rúgni kezdtek nyolc 

napon túl gyógyuló sérüléseket okozva. Rendőrségi kihallgatásukra még aznap 

késő este sor került. Tanúként hallgatták meg az ügy későbbi sértettjét, akit a 

vádlottak a rendőrségről távozást követően kérdőre vontak vallomástétele miatt, 

megfenyegették, hogy vonja azt vissza, majd az I. rendű vádlott többször meg is 

ütötte az arcán. A vádlottak az ott tartózkodó személyeket is megfenyegették: 

nehogy rendőrt merjenek hívni, mert akkor ugyanígy „pórul járnak.” 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 05. 16. 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • 126. sz. tárgyalóterem 

3.Bf.741/2018. H. N. és társa 

vádlottak 

 

zsarolás bűntettének 

kísérlete 

2019. 05. 16. 08:15 

 

Tárgyalást tart a törvényszék azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében, 

akik ellen zsarolás bűntettének kísérlete miatt indult büntetőeljárás. 

 

Az elsőfokú ítélet szerint a II. rendű vádlott kölcsönt kért a sértettől, ám azt 

többszöri felhívás ellenére sem adta vissza. A II. rendű vádlott találkozót 

beszélt meg a sértettel, amelyre az I. rendű vádlottat is magával vitte, akit 

álnéven mutatott be a sértettnek. Mindhárman Miskolcra indultak, a 

gépkocsival egy ismeretlen erdős részen megálltak, majd a két vádlott egy 

lakóházhoz ment, a sértett az autóban maradt. Néhány perc elteltével 

visszamentek az autóhoz, az I. rendű vádlott keze véres volt és egy 10 cm 

pengehosszúságú kés volt nála. A vádlottak azt hazudták az autóban várakozó 

sértettnek, hogy a lakóházban lévők rájuk támadtak, az I. rendű vádlott a 

késsel megszúrta egyiküket, aki ennek következtében meghalt. A vádlottak 

megfenyegették a sértettet, hogy „ő is sittre megy”, mivel tudomása van az 

emberölésről, a „lelépéshez” 2 millió forintot kértek tőle. A sértett végül nem 

adott át pénzt a vádlottaknak. 

 

A bíróság az I. r. vádlott férfit zsarolás bűntettének kísérlete miatt 2 év 8 

hónap börtönbüntetésre, valamint 3 év közügyektől eltiltásra, II. r. vádlott nőt 

bűnsegédként elkövetett zsarolás bűntettének kísérlete miatt 1 év 8 hónap 

börtönbüntetésre ítélte. A II. r. vádlott büntetésének végrehajtását 2 évre 

felfüggesztette. 

 

Az vádlottak és a védőik felmentés érdekében fellebbeztek. 

Akár határozathozatal is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 05. 16. 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • 126. sz. tárgyalóterem 

3.Bf.746/2018. R. Gy. vádlott 

 

felfegyverkezve 

elkövetett közfeladatot 

ellátó személy elleni 

erőszak bűntette 

2019. 05. 16. 13:00 

Nyilvános ülést tart a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

ellen felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 

bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vád szerint a vádlott gyógyszertől bódult állapotban, menetjegy váltása 

nélkül szállt fel a Sátoraljaújhelyről Szerencsre közlekedő vonatra. A 

menetjegyét ellenőrizni kívánó kalauz kérdésére kést rántott, hadonászni és 

életveszélyesen fenyegetőzni kezdett. A kalauz kihátrált a kocsiból és a többi 

utast is átterelte egy másik kocsiba. A vádlottat a kiértesített rendőrök a 

szerencsi állomáson megbilincselték és előállították. 

 

A kalauz közfeladatot ellátó személynek minősül, és ezen minőségében a 

hivatalos személyekkel azonos büntetőjogi védelemben részesül, ezért a 

bíróság a vádlottat 7 és fél év végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélte, 

valamint megállapította, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem 

bocsátható.  

Az ítélet nem jogerős, a bíróság döntésével szemben a vádlott és védője 

fellebbezéssel élt. 

Akár határozathozatal is várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó  

sajtószóvivő  

46/815-386 • 70/703-2487  

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 


