
 

                                                                       
   

 

                    

 

                   3525 Miskolc, Dózsa György u. 4.  

                   t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 

                   e. birosag@miskolcit.birosag.hu  

                   http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu  
              2020.El.XI.B.1/ 283. 

  

 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. június 29. – július 3. 

 

Tájékoztatja a bíróság a sajtó képviselőit, hogy a 2020. évi LVIII. 205.§ értelmében a bíróság 

a tárgyalásról a nyilvánosságot indokolt határozattal hivatalból kizárja, ha a járványügyi 

intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő rendelkezésre 

figyelemmel a bíróság a nyilvánosság számára nem látogatható. Ez esetben a bíróság a 

tárgyaláson hozott határozatot a nyilvánosság kizárásával hirdeti ki.  

 

2020. 06. 30. 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • I./ 119. tárgyalóterem 

1.Fkf.677/2019. B.K. vádlott és 2 társa  rablás bűntette és 

más 

bűncselekmények  

 

2020. 06. 30. 08:30 

A Miskolci Törvényszék nyilvános ülést tart annak a három férfinak az ügyében, akik 

útonállók módjára támadtak meg Ózdon egy hat fős, fiatalokból álló társaságot. 

 

Az elsőfokon eljárt Ózdi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint 2018. március 29-

én, 22 óra körüli időben a két felnőtt- és a fiatalkorú vádlott Ózd egyik forgalmas utcáján 

találkozott össze a sértettekkel, akiktől cigarettát kértek. Mivel a fiatalok nem tudtak adni, 

a három férfi azonnal fenyegetni és lökdösni kezdte őket. A vádlottak ezt követően egy 

kevésbé forgalmas utcába vitték a sértetteket, ahol átkutatták zsebeiket és elvették a náluk 

lévő értékeket: mobiltelefonjaikat, illetve egy bluetooth hangszórót.  A vádlottak a 

zsákmány szétosztása után sem engedték el a sértetteket, akik hiába próbálták visszakérni 

az elvett tárgyakat, válaszként tovább lökdösték, sőt a III. rendű vádlott még fel is pofozta 

őket. A három férfi csak azt követően engedett el két sértettet, miután az I. rendű vádlott 

egyiküket arra kényszerítette, hogy csókolja meg a III. rendű vádlott kezét. A szabadon 

engedett sértettek azonnal segítséget kértek egy, a közelben található szórakozóhelyről, 

ahonnan többen is a foglyul ejtett sértettek keresésére indultak. A vádlottak azonban 

velük szemben is agresszíven léptek föl, így nem tudták megakadályozni, hogy 

elmeneküljenek a helyszínről. 

Az Ózdi Járásbíróság csoportosan elkövetett rablás, rablás kísérlete és személyi szabadság 

megsértése miatt mondta ki bűnösnek mindhárom vádlottat, továbbá az elkövetésben 

vezető szerepet betöltő I. rendű vádlottat garázdaság elkövetése miatt is. Mindezek 

elkövetéséért a járásbíróság az I. rendű vádlottat 7 év fegyházbüntetésre és 7 év 

közügyektől eltiltásra, a II. rendű vádlottat 3 év 6 hónap fiatalkorúak börtönbüntetésére 

és 3 év közügyektől eltiltásra, míg a III. rendű vádlottat 6 év fegyházbüntetésre és 6 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlottak a büntetés enyhítése érdekében nyújtottak be 

fellebbezést. 
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Akár ítélethirdetés is várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

2020. 06. 30. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 18. sz. tárgyalóterem 

18.B.1135/2020. Sz. I. vádlott  fegyveresen 

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette  

2020. 06. 30. 08:30 

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

a vádirat szerint 2017 novemberében Miskolcon az 1. számú posta előtti 

járdaszakaszon gépkocsijával szabálytalanul megállt, hogy ott felvegye 

barátját és együtt induljanak tovább. Ezt észrevették a közelben lévő 

önkormányzati rendészek, köztük az egyik sértett. Intézkedni kezdtek a 

vádlottal szemben, de már az adatrögzítés során ellenállásba ütköztek: a 

vádlott kiszállt autójából, trágár kifejezéssel illette őket és a korábban átadott 

iratait megpróbálta visszavenni a sértett kezéből. A vádlott ezt követően a 

rendészek figyelmeztetése ellenére el akarta hagynia helyszínt. Hogy ezt 

megakadályozzák, megfogták felkarját és testi kényszert alkalmaztak vele 

szemben. A vádlott ekkor azt mondta a sértettnek, hogy „lelőlek” és nadrágja 

jobb zsebéből kivette engedéllyel tartott gázfegyverét és azt 

csípőmagasságban a sértett felé emelte. Amikor a sértett a vádlott felé indult, 

ekkor a vádlott eltette a fegyvert, közben a rendészek a földre vitték. A vádlott 

ismét megpróbált fegyvere után nyúlni, de azt elvették tőle. A vádlott 

ellenszegülése ellenére megbilincselték és értesítették a rendőrséget. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2020. 06. 30. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.66/2019. L.-né V. G. K. 

vádlott 

halálos tömegszerencsétlenséget 

eredményező közúti baleset gondaltan 

okozásának vétsége 

2020. 06. 30. 9:00 

 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság az M3-as autópálya mezőkeresztesi 

szakaszánál 2016 decemberében történt buszbaleset ügyében. 

 

A vád szerint egy utazási társaság busza, két – váltásban dolgozó – sofőrrel és 80 

utassal hazafelé tartott Bécsből Debrecen irányába éjszaka, az autópálya 

kivilágítatlan szakaszán, körülbelül 100 km/h sebességgel. A forgalom ugyan gyér 

volt, de az út állapota nedves, csúszós és a hőmérséklet is fagypont alatti. 

A vádlott a busz mellett haladt a belső forgalmi sávban egy személyautóval, 

körülbelül 130 km/h sebességgel. Amikor elhaladt a busz mellett a jéghártyás 

úttesten az autó megcsúszott, a busz előtt átsodródott a külső forgalmi sávba és a 

szalagkorlátnak ütközött. 

A mögötte haladó busz sofőrje bár hirtelen balra kormányozta a buszt, de nem 

tudta elkerülni az ütközést. Nagy sebessége és az út állapota miatt a busz bal 

oldalával a vádlott autójának, majd a bal oldalon található szalagkorlátnak 

ütközött, ami megbillentette a buszt és az a bal oldalára borult. 

A két jármű ütközését követően az autópályán közlekedő járművek közül több is a 

baleset helyszínére ért, melyek legtöbbje már nem tudott időben megállni, hogy 

elkerüljék a további ütközéseket, így azok többszörösen egymásba sodródtak. 

A baleset következtében 5 személy életét vesztette, 8 - 8 személy maradandó 

fogyatékosságot, illetve 8 napon túl gyógyuló sérüléseket, míg 21 személy 

könnyebb sérüléseket szenvedett. 

 

A bíróság a tárgyalást 2020. július 2. napján folytatja. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 
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2020. 07. 01. 

Miskolci Törvényszék • I./ 109. tárgyalóterem 

9.B.20/2020. M.D.K. vádlott  életveszélyt okozó 

testi sértés btt. és 

más bcsk. 

2020. 07. 01. 10:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a Lakásán, éjjel támadhatta meg idős áldozatát. 

 

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított férfi 2019. május 29-én 

hajnal egy óra körüli időben - feltehetően a nyitott ablakon át - bement a 

sértett miskolci családi házba, ahol az idős nőre támadt, a fején és a testén 

többször megütötte, minek következtében a sértettnek 8 napon túl gyógyuló, 

súlyos életveszélyes koponya sérülései keletkeztek. A gyanúsított 50.000 Ft-ot 

meghaladó értékben ékszereket, karórákat, valamint egy mobiltelefont vitt 

magával.  

 

A 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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2020. 07. 01. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 26. tárgyalóterem 

14.B.2125/2019. M.L.P. vádlott  rablás bűntette 2020. 07. 01. 08:30 

Tárgyalás tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki 

ismeretlen társával együtt kirabolt egy nőt a miskolci Deszkatemplom 

temetőjében.  

A vád szerint a férfi és ismeretlen társa 2018. december 10-én, a déli órákban 

odamentek a sértetthez, hogy tőle a pontos idő után érdeklődjenek, illetve 

pénzt kérjenek, mert nem tudnak hazautazni. A nő oda is adta a pénzt a 

vádlottnak, majd sietve távozott a temető kijárata felé.  

A deszkatemplom kijárata előtt a vádlott ismét megszólította az asszonyt és 

úgy tett, mintha vissza akarná adni a pénzt, miközben társa a nő mögé állva 

megrántotta annak kabátját, aki ettől a földre esett. Ezt követően a két férfi 

kitépte az asszony kezében lévő táskát és két szatyrot, majd elszaladtak a 

helyszínről. A táskában készpénz és vásárlói kártyák voltak, mintegy 33.000,- 

forint értékben.  

 

A bíróság a tárgyalást 2020. július 8. napján folytatja. 

 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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