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2019. 09. 16. 

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. 09. 16. 

 

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 bíróság 2019. szeptember 18-án folytatja a tárgyalást. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 09. 16. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.36/2018. B. M. és 3 társa 

vádlottak 

életveszélyt okozó 

testi sértés bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2019. 09. 16. 

 

8:00 

 

Tanúk kihallgatásával és szakértők meghallgatásával folytatja a 

tárgyalást a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás lényege szerint az I. rendű és a II. rendű vádlottak is egy 

társaság körében, míg a III. rendű és IV. rendű vádlottak is egy külön 

társasággal tartózkodtak 2017. június 13-án a sárospataki vasútállomás 

épületénél. Az I. rendű és a IV. rendű vádlottak ismerték egymást korábbról, 

ugyanis egy intézetben töltötték szabadságvesztés-büntetésüket. Ebből az 

időszakból származó konfliktusuk miatt szóváltás, majd dulakodás alakult ki 

köztük. A II. rendű és a III. rendű vádlottak közbeavatkoztak, többen kést 

ragadtak, míg a verekedés közben az I. rendű vádlott mellkason szúrta a III. 

rendű vádlottat, akinek mintegy fél liternyi vér került a mellüregébe. E sérülés 

nyolc napon túl gyógyuló, közvetetten életveszélyes. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 09. 16. 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

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

kényszermunka bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 09. 16. 08:30 

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. 

Perbeszéd várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 09. 17. 

Miskolci Járásbíróság • 221/B. sz. tárgyalóterem 

22.B.966/2019. L. G. vádlott rablás bűntette 2019. 09. 17. 08:00 

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

aki a vád szerint Miskolcon két alkalommal is megtámadta az idős, 

nehézkesen mozgó sértetteket. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a nő 2019. január 21-én és február 25-én 

is kirabolt egy-egy idős, mozgásszervi problémákkal küzdő asszonyt 

Miskolcon. Az első alkalommal egy lépcsőházban támadt a 82 éves sértettre. 

Az idős nőt ellökte, majd a szatyrából elvette pénztárcáját, az abban található 

14.000,- forinttal együtt. A második alkalommal a vádlott egy áruház melletti 

forgalmas útszakaszon állította meg a 71 éves sértettet, akinek figyelmét 

elterelve, kitépte bal füléből annak arany fülbevalóját. 

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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2019. 09. 17. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

9.B.732/2019. CS. I. és társa 

vádlottak 

maradandó 

fogyatékosságot 

okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 09. 17. 08:00 

Előkészítő ülést tart a bíróság annak a két férfinak az ügyében, akik a vád 

szerint egy benzinkúton vascsővel és karddal támadtak a sértettekre. 

A vád szerint az I. r. vádlott nem tudott belenyugodni abba, hogy a lánya és 

egy fiatal férfi között szerelmi kapcsolat alakult ki és külföldre költözésüket 

tervezik. 2016 novemberében az I. r. vádlott és fia, a II. r. vádlott egy 

benzinkúton parkoló gépjárműben vették észre a fiatal férfit.  A vádlottak az 

autóhoz léptek, majd karddal és vascsővel ütni kezdték azt, melyben a fiatal 

férfin kívül még egy férfi és két nő is ült. Mivel az autóban ülő két férfi megijedt, 

kimenekültek az autóból, majd a vádlott lányának barátja – hogy az autóban 

maradt két nőt kimentse – fölkapott egy ablakmosó folyadékkal teli vödröt és 

a két vádlott irányába locsolta azt. Ekkor az apa egy kést vett elő és fiával 

együtt üldözni kezdték a két férfit. Amikor a két vádlott utolérte a sértetteket, 

a náluk lévő eszközökkel többször megütötték őket. A támadás következtében 

az egyik sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, míg a másik 

sértett esetében annak elmaradása csak a véletlennek volt köszönhető.   

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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 09. 17. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

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

bűntettének 

kísérlete 

2019. 09. 17. 8:30 

Tárgyalást tart 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. 

Perbeszéd és ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2019. 09. 17. 

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. 09. 17. 8:30 

Tanúkat hallgat ki 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 09. 17. 

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

3.Bf.273/2019. G. K. és társa 

vádlottak 

uzsora bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2019. 09. 17. 11:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik ellen uzsora bűntette és más bűncselekmények 

miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlottak Mérán élő családoknak nyújtottak pénzkölcsönt 

azzal, hogy a kölcsön adott összeg dupláját kellett visszafizetniük. Az egyik 

sértettet ezen felül arra bírták rá, hogy kössön a II. r. vádlottal egy színlelt 

adásvételi szerződést, így a sértett háza biztosítékul szolgálna a kölcsön 

fedezetéül. A vádlottak nem adtak át vételárat, azonban a II. r. vádlott javára 

az ingatlan tulajdonjoga bejegyzésre került. A vádlottak a fenti cselekmények 

elkövetése során tudatában voltak annak, hogy a sértettek kiszolgáltatott 

anyagi körülmények között élnek, és a kölcsönösszegek kétszeresének 

kifizetése a sértetteket súlyos nélkülözésnek teszi ki. 

A járásbíróság a vádlottakat uzsora és közokirat-hamisítás elkövetése miatt 

ítélte el, melyért mindkét vádlott részére 2 év próbaidőre felfüggesztett 1 év 8 

hónap börtönbüntetést szabott ki. A bíróság arra is kötelezte a vádlottakat, 

hogy a sértetteknek fizessék vissza a kétszeresen kifizetett kölcsön 

különbözetét.  

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 09. 18. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.22/2018. L. M. és 4 társa 

vádlottak  

 

nyereségvágyból, 

különös 

kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény 

elhárítására idős 

koránál fogva 

korlátozottan képes 

személy sérelmére 

elkövetett 

emberölés bűntette 

2019. 09. 18. 

 

13:00 

 

 Tanút hallgat ki a Miskolci Törvényszék a nyéstai emberölési ügyként 

ismertté vált büntetőperben. 

  

A vádirat lényege szerint az öt vádlott 2017. április 9-én éjjel azért ment a 

sértett lakásához, hogy tőle pénzt szerezzenek. Hárman bementek a házba, 

ketten az udvaron maradtak, figyelték nem jön-e valaki. Az egyik vádlott az 

ágyban fekvő 86 éves sértettre egy vascsővel több ütést mért, minek 

következtében a sértett nő életét vesztette. Az elszenvedett sérülések 

különösen nagy testi és lelki gyötrelmet okoztak sértettnek, akinek életét az 

azonnali orvosi ellátás sem menthette volna meg. A vádlottak a lakásból pénzt 

és élelmiszert vittek el.  

 

A vádlottakkal szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett emberölés miatt folyik büntetőeljárás. A vádlottak 

letartóztatásban vannak, cselekményük akár életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel is büntethető. Az előkészítő ülésen a vádlottak egyike 

sem tett beismerő vallomást. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 09. 19. 

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. 09. 19. 

 

8:30 

Első tárgyalást 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 bíróság 2019. szeptember 26-án és október 3-án folytatja a tárgyalást. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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