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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. december 2-6. 

2019. 12. 02. 

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. 12. 02. 

 

9:00 

 

Perbeszédeket hallgat meg 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. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-203 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 
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2019. 12. 02. 

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. 12. 02. 

2019. 12. 04. 

9:00 

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 december 4-én 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-203 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 

2019. 12. 02. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.92/2019. L. Z. vádlott rablás bűntette 2019. 12. 02. 

 

9:00 

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

2019. április 28-án, Szikszón kirabolta az idős, 81 éves sértettet. A vád szerint 

a férfi az éppen templomba igyekvő sértetthez lépett, majd a karján lévő 

táskát megrántotta, melytől az a földre esett. Miután a vádlott a táskát 

magához vette, elszaladt a helyszínről.  
 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható.  
 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-203 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

  



 

2019. 12. 03. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

9.Fk.1893/2019. fk. K. M. M. és 

társa vádlottak 

közlekedés biztonsága elleni 

bűntett és más bűncselekmény 

2019. 12. 03. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a két fiatalkorú 

vádlottnak az ügyében, akik a vádirat szerint 2017 júniusában az esti órákban 

az M30-as autópálya Emőd közelében lévő egyik felüljárójáról kavicsokkal 

dobálták az autópályán közlekedő járműveket. A sértett autóját az egyik kő 

eltalálta, kb. 180.000,- forintos kárt okozva. A vádlottak cselekményükkel 

veszélyeztették a sértett és utasa életét és testi épségét. 

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. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-203 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

  



 

2019. 12. 03. 

Miskolci Törvényszék • I/127. sz. tárgyalóterem 

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

sérelmére elkövetett emberölés 

bűntette 

2019. 12. 03. 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. 

Perbeszédek és ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-203 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 

2019. 12. 03. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.116/2019. H. J. vádlott és 2 

társa 

vízi közlekedés, 

halált okozó 

gondatlan 

veszélyeztetésének 

vétsége 

2019. 12. 03. 

 

13:00 

Tanúkat hallgat meg a Kazincbarcikai Járásbíróság a vadnai csónakbaleset 

ügyében, melyben a vádlottakkal szemben vízi közlekedés, halált okozó 

gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat az ügyészség.  

 

A vádirati tényállás szerint az ügy III. rendű vádlottja a horgásztavat 

üzemeltető cég ügyvezetője, míg a II. rendű vádlott a csónakbérlésért, a 

horgászat ellenőrzéséért felelős, gondnoki munkakörben dolgozó 

munkavállalója. 

 

Az I. rendű vádlott és két társa, köztük a néhai sértett 2017 szeptemberében 

együtt horgásztak a vadnai horgásztavon, amikor csónakot béreltek a II. rendű 

vádlottól. A bérelt csónak azonban nem volt hajózásra alkalmas állapotban, 

mivel nem volt felúszóképes (elárasztott állapotban nem volt képes biztosítani 

a benne ülők fenntartását, megkapaszkodását), illetve hiányzott belőle a 

kötelező felszerelés, a mentőmellény is. 

 

Az I. rendű vádlott és a néhai sértett egész nap a tavon horgásztak, mely 

közben italoztak is. 21 óra körül a mérsékelten hullámzó tóra beeveztek, hogy 

a parttól mintegy 120 méterre fogott halat szákkal kiemeljék. A csónakban 

mindketten felálltak, mire az megbillent és felborult. A hiányzó légtartályok 

miatt azonban a csónak elmerült, így a vízbe esett horgászok nem tudtak mibe 

kapaszkodni. Az I. rendű vádlott a partra úszott, míg a néhai sértett vízbe 

fulladt. 

 

A II. rendű és a III. rendű vádlott azzal, hogy hajózásra alkalmatlan csónakot 

adott bérbe, az I. rendű vádlott pedig azzal, hogy ittas állapotban vezette a 

csónakot, illetve azt továbbadta a néhai sértettnek, megszegte a vízi 

közlekedés rendjéről szóló jogszabályi előírásokat, amelyek a néhai sértett 

halálát okozták.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-203 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 

2019. 12. 04. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.15/2019. Cs. P. és 4 társa 

vádlottak 

emberkereskedelem 

bűntette 

2019. 12. 04. 8:30 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a törvényszék azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik a vád szerint (gyermekvédelmi intézetben 

nevelkedő) kiskorú lányokat utaztattak Szlovákiába, hogy ott prostitúciós 

tevékenységet folytassanak, majd az abból származó pénzt elvették tőlük és 

saját megélhetésükre fordították. A sértettek ellenállását alkalmanként testi 

fenyítéssel törték meg, illetve „herbálos” cigarettát adtak nekik, hogy bódult 

állapotba kerüljenek. Az I. és az V. rendű vádlott – a cselekményről tudva – a 

sértettek szállításában működött közre. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-203 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

  



 

2019. 12. 04. 

Miskolci Járásbíróság • 24. sz. tárgyalóterem 

11.B.117/2019. T. Z. vádlott nagyobb kárt 

okozó, 

üzletszerűen 

elkövetett csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 12. 04. 10:00 

Tanú kihallgatásával folytatja a tárgyalást a bíróság annak a férfinak a 

büntetőügyében, aki a vád szerint több, mint kétmillió forintot csalt ki a 

megrendelőktől úgy, hogy eleve nem akarta a vállalt munkákat elvégezni. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott 2016 júliusa és 2018 áprilisa 

között víz-, fűtés, és gázszerelési munkákat vállalt, amikért a négy sértettől a 

szerződés megkötését követően több részletben, összesen több, mint 

kétmillió forint előleget vett fel. Vállalt kötelezettségeit elenyésző részben 

teljesítette, a sértetteket hitegette, végül elérhetetlenné vált.  

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-203 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

  



 

2019. 12. 05. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

7.B.72/2018. dr. T. E. vádlott 
 

ügyvédi 

visszaélés 

bűntette 

2019. 12. 05. 13:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak az ügyvéd foglalkozású 

vádlottnak az ügyében, aki a vád szerint hivatását felhasználva csalást, 

sikkasztást, ügyvédi visszaélést és okirathamisítást követett el. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2012. évben teljes körű jogi képviselet 

ellátására kötött tartós megbízási szerződést a sértett gazdasági társaság 

képviselőjével. A sértett a megbízási díjat rendszeresen fizette a vádlottnak. 

2013-ban a sértett képviselője 15 millió forint összegű követelése 

érvényesítésére kérte a vádlottat, melynek teljesítésére az ügyvéd a megbízási 

szerződés keretein belül ígéretet tett, azonban semmilyen intézkedést nem 

foganatosított. A vádlott mulasztása miatt a sértett a követelését az adós 

céggel szemben indult felszámolási eljárásban nem tudta érvényesíteni. 

Egy másik alkalommal a sértett társaság jelzálogjog törlése iránti ügyintézésre 

adott megbízást a vádlottnak. A vádlott ígértet tett az ügyintézésre, azonban 

munkát nem végzett, eljárást nem kezdeményezett a sértett érdekében. 

2013-ban a vádlottat egy magánszemély ügyfele azzal bízta meg, hogy tegyen 

feljelentést a nevében. A vádlott erre ígéretet tett, a sértettet téves 

információkkal látta el, azonban az ügyben nem intézkedett. 

Egy másik esetben – 2016 áprilisában – 1.200.000.- forintot vett át egyik 

ügyfelétől azért, hogy ügyében perújítást kezdeményezzen. A megbízás 

teljesítésével kapcsolatban a sértettel és családtagjaival valótlan 

információkat közölt, munkája igazolására hamis okiratokat mutatott nekik. 

Miután kiderült, hogy semmit nem tett a megbízás teljesítése érdekében, az 

átvett megbízási díjat visszafizette. 

2017-ben az ügyvéd vádlott ingatlan adásvételi szerződés készítésére kapott 

megbízást. A megállapodás szerint a vevő a vételár utolsó részletét a vádlott 

letéti számlájára utalta át. A vádlott az átutalt pénzt nem fizette ki a 

jogosultaknak, őket valótlan állításokkal hitegette, majd több hónap elteltével 

a pénz egy részét átadta nekik, azonban több mint 3.000.000.- forinttal nem 

számolt el. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-203 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 


