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2019. 05. 06.  

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

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

bűntette 

2019. 05. 06. 8:00 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart 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. 

A tárgyaláson perbeszéd várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 05. 06. 

Miskolci Törvényszék • Fszt/28. sz. tárgyalóterem 

6.B.10/2019. Sz. R. vádlott emberölés 

bűntette 
2019. 05. 06. 9:00 

Tanúk 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 tárgyalás május 8-án 9 órakor további tanúk kihallgatásával 

folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 05. 06. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.43/2018. B. R. vádlott védekezésre képtelen 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2019. 05. 06. 

 

13:00 

 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék a 

borsodnádasdi emberölési ügyben. 

A vádirat szerint az ittas és „herbálos” cigarettát is fogyasztó férfi ismerte a 

sértettet, baráti viszonyban voltak. 2017. szeptember 2-án találkozót 

beszéltek meg az esti órákra a település temploma mellett található erdei 

ösvényhez. A vádlott vitatkozott a lánnyal, majd többször ököllel arcul ütötte, 

aki ennek következtében eszméletét vesztette. A vádlott az öntudatlan 

állapotban lévő sértettet levetkőztette, majd az ösvény vízelvezetőjének 

csatornájába dobta a még életben lévő lányt. A sértett halálát vízbefulladás 

okozta. 

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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2019. 05. 07. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.19/2019. D. O. és 

társa 

vádlottak 

büntetőügyben kényszerítés hatósági 

eljárásban bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 05. 07. 8:00 

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.” 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 05. 07. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.45/2019. G. G. és társa 

vádlottak 

garázdaság 

vétsége és más 

bűncselekmény 

2019. 05. 07. 10:30 

Tárgyalást 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 05. 08. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.16/2018. V. Z. és társai 

vádlottak 

életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntette 

2019. 05. 08. 08:00 

Egy tanú kihallgatásával és egy szakértő meghallgatásával folytatja a 

bizonyítást a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik a vádirat szerint Putnokon egy vita során, 2017. március 3-án a sértettet 

ököllel, majd egy bottal ütötték és testszerte rugdosták, majd a mozdulatlan 

sértettet magára hagyták. A sértett életveszélyes koponyasérüléseket 

szenvedett, minek következtében beszédképtelenné vált. 

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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2019. 05. 08. 

Miskolci Járásbíróság • 32. sz. tárgyalóterem 

32.Fk.480/2019. fk. K. F. vádlott személyi 

szabadság 

megsértésének 

bűntette 

2019. 05. 08. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki barátnőjét több száz méteren keresztül a hajánál fogva húzta 

az utcán. 

 

A vád szerint a kiskorú sértett és a fiatalkorú vádlott egyikük 

hozzátartozójánál együtt italoztak, melynek során egymással 

összevitatkoztak. A vádlott már szeretett volna hazaindulni, azonban a 

sértett még maradni akart. A vádlott az újabb szóváltást követően a 

sértettet a házból a hajánál fogva az utcára húzta. A sértett megpróbált 

ugyan kiszabadulni, azonban a vádlott ezt nem engedte, és a sértettet két 

buszmegálló távolságon át az útjukba eső pocsolyákon keresztül rángatta 

az utcán. A cselekménynek az vetett véget, hogy a sértett édesanyja 

észrevette őket az egyik buszmegállóban. A fiatalkorú vádlott ekkor 

elmenekült a helyszínről. A cselekmény következtében a sértet testszerte 8 

napon belül gyógyuló horzsolásos, illetve zúzódásos sérüléseket szenvedett 

el. 

 

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. 08. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • II. sz. tárgyalóterem 

17.B.30/2019. K. I. vádlott ittas állapotban 

elkövetett 

járművezetés 

vétsége 

2019. 05. 08. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki vád szerint a munkáltatója autóját ittasan vezette Szalonna 

belterületén 2018 egyik novemberi éjjelén, amikor egy villanyoszlopnak 

ütközött, majd ittassága folytán a járműben elaludt. Néhány perccel később 

rendőri intézkedésre került sor. 

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. 05. 08. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.32/2018. V. M. vádlott 

 

halált okozó ittas 

állapotban 

elkövetett 

járművezetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 05. 08. 9:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást annak a – vádbeli 

időpontban próbaidős rendőr – vádlottnak az ügyében, aki vádirati tényállás 

szerint szolgálati idején kívül a néhai sértettel együtt szórakozott, italozott.  

A vádlott a néhai sértett tiltakozása ellenére magához vette egy Opel Combo 

típusú autó kulcsait és mindketten – a tulajdonos tudta és beleegyezése 

nélkül – beültek az autóba és elindultak Sárospatak belvárosa felé. Az autót 

a vádlott vezette, és a megengedett 40, majd 50 km/h-s sebességet 

meghaladó 90-95 km/h-s sebességgel haladtak. Az egyik kanyarban a vádlott 

elvesztette a jármű feletti uralmat és kb. 70 km/hs sebességgel egy fának 

csapódtak. A sértett testszerte elszenvedett súlyos sérülései miatt a 

helyszínen életét vesztette. A vádlott életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



2019. 05. 08. 

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. 08. 08:15 

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 tárgyalás május 15-én 8 óra 15 perckor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


