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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. augusztus 26-30. 

2019. 08. 26. 

Miskolci Törvényszék• fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.26/2018. B. J. vádlott  halált okozó testi sértés 

bűntette 

2019. 08. 26. 08:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirat értelmében a vádlott és a sértett 2007 óta élettársak, közöttük több 

alkalommal alakult ki veszekedés, mely gyakorta tettlegességbe torkollott. A 

konfliktusok többnyire a vádlott féltékenységére voltak visszavezethetők. 2017. 

július 13-án a vádlott az ágyban fekvő, 85 éves élettársát egy több, mint fél 

méter hosszú bottal, seprűnyél darabbal, valamint puszta kézzel legalább tíz 

alkalommal testszerte megütötte, majd a férfi elaludt Másnap reggel kiment a 

háza elé, ahol szóváltásba keveredett a szomszédjával, mivel őt gyanúsította, 

hogy a sértettel szerelmi viszonya van. A vita után a vádlott egy járókelőt kért 

meg, hogy nézze meg az élettársát, mert hidegnek érezte a kezét. A nő a házban 

észlelte, hogy a sértett meghalt. 

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. 08. 26. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. sz. tárgyalóterem 

4.B.521/2018. K. A. vádlott közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak bűntette 

2019. 08. 26. 8:15 

Tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vád szerint egy tiszaújvárosi hajléktalanszállón ittas állapotban 

szitkozódni kezdett és többször próbálta megütni az ott dolgozó, közfeladatot 

ellátó személynek minősülő segítőt. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 08. 26. 

Szikszói Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.86/2019. B. S. vádlott 

 

lőfegyverrel visszaélés bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 08. 26. 10:00 

Előkészítő ülést tart a Szikszói Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben az ügyészség lőfegyver engedély nélküli megszerzésével 

(tartásával) elkövetett lőfegyverrel visszaélés bűntette, becsületsértés vétsége, 

ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége és kábítószer birtoklásának 

vétsége miatt emelt vádat. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2018 októberében éjfél körüli időpontban 

Szikszó belterületén közlekedett az édesapja autójával, amikor egy fának, majd egy 

közlekedési táblának ütközött. A vádlott a vele szemben intézkedő rendőröket 

trágár szavakkal illette és fenyegette. 

A cselekményt követően foganatosított házkutatás alkalmával a hatóság egy 

lőfegyvernek minősülő légpuskát talált a vádlott lakásában, amelynek tartásához 

engedéllyel nem rendelkezett. 

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. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



2019. 08. 26. 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

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

kényszermunka bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 08. 26. 12:30 

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 tárgyalás szeptember 16-án 8 óra 30 perckor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2019. 08. 27. 

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

6.B.88/2019. L. T. vádlott nagyobb kárt 

okozó, 

üzletszerűen 

elkövetett csalás 

bűntette 

2019. 08. 27. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki 

2018 során több alkalommal úgy hirdetett internetes portálokon eladásra 

mezőgazdasági berendezéseket, hogy azokkal valójában nem is rendelkezett. 

A sértettek a gépek teljes vételárát vagy annak töredékét átutalás útján 

fizették meg, de a gépeket aztán nem kapták meg a vádlottól, sőt 

elérhetetlenné vált számukra. A vádlott a vádirati tényállás szerint mintegy 3 

millió 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 
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2019. 08. 28. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.6/2019. K. Cs. vádlott emberkereskedelem 

bűntette 

2019. 08. 28. 

 

8:30 

 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart annak a férfinak az ügyében, akivel 

szemben kerítés, kitartottság, kapcsolati erőszak és zaklatás miatt indult 

eljárás. A vád szerint a férfi arra kényszerítette élettársát, hogy Miskolcon a 

Zsarnai Piac környékén prostitúciós tevékenységet végezzen, és az így 

megkeresett pénzt teljes egészében át kellett adnia neki. Hogy ennek 

élettársa eleget tegyen, többször bántalmazta, fenyegette. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 
 
2019. 08. 28. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.13/2018. F. Zs. vádlott különösen jelentős értékre 

elkövetett sikkasztás 

bűntette 

2019. 08. 28. 09:00 

Folytatja a bizonyítást a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

2000-től 15 éven keresztül volt egy befektetési szolgáltató miskolci fiókjának 

értékpapírkereskedéssel foglalkozó fiókvezető-helyettese, valamint 

fiókvezetője.  

A vád szerint a vádlott 2010 nyarán megállapodott egy ismerősével, hogy a 

férfi feleségének számláján elhelyezett befektetéseket brókerként kezelje. A 

vádlott 2011-től 2014-ig több mint 440 millió forint készpénzt vett el a rábízott 

vagyonból. A vádlott további 13 alkalommal a sértett számláján elhelyezett 65 

millió forintból a befektetési céltól eltérően átutalásokat hajtott végre más 

magánszemélyek, illetve cégek felé. Az okozott kárból 9 millió forint 

megtérült.  

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 

 

2019. 08. 28. 

Encsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

3.B.24/2019. B. Z. J. vádlott 

 

halált okozó 

foglalkozás 

körében 

elkövetett 

gondatlan 

veszélyeztetés 

vétsége 

2019. 08. 28. 8:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a 

villanyszerelési munkálatok elvégzése közben nem tartotta be a 

munkavédelmi szabályokat, így munkatársa halálos áramütést szenvedett. 

A vádlott egy villanyszereléssel foglalkozó cég ügyvezetője volt, akit felkértek 

egy vendégház meghibásodott térvilágítási rendszerének helyreállítására. A 

vádlott munkatársával, a sértettel 2017. augusztus 8-án megkezdte a javítási 

munkálatokat, mely egy áramtalanítási művelettel kezdődött. A vádlott ezt 

követően a kültéri világítást kapcsoló szerelvénydobozt szétszedte, az ott 

talált vezetéket pedig a földön javította. Mivel maga a lámpatest sem 

működött, azt is kicserélte. Annak érdekében, hogy megnézze, sikerült-e a 

javításokat elvégezni, újra áram alá helyezte a rendszert. Amikor látta, hogy 

a lámpa világít, azt már csak eredeti helyére kellett volna állítani, ehhez 

azonban már nem áramtalanította újra a rendszert. A vádlott a munkaterület 

őrzését, körbekerítését nem biztosította, de a munkavégzést sem irányította. 

A sértett segíteni akart a vádlottnak, így a kapcsolószekrény előtt térdelve, a 

szabadon hagyott és a fűben szétszóródott 230 V feszültség alatt álló 

vezetékekhez véletlenül hozzáért és áramütést szenvedett. A sértett a 

baleset után hat nappal elhalálozott. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

  



2019. 08. 28. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.179/2018. J. Sz. vádlott 

 

halált okozó közúti 

veszélyeztetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 08. 28. 9:00 

Tárgyalást tart 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. 08. 29. 

Miskolci Törvényszék • I/127. sz. tárgyalóterem 

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

ember sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

2019. 08. 29. 9:00 

Szakértőket hallgat ki 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  
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2019. 08. 29. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.19/2019. D. O. és társa 

vádlottak 

büntetőügyben kényszerítés 

hatósági eljárásban bűntette 

és más bűncselekmények 

2019. 08. 29. 13:00 

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 nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


