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2019. július 8-12.  

2019. 07. 08. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.27/2018. Ó. B. vádlott 

 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete 

2019. 07. 08. 8:00 

Egy tanú kihallgatásával folytatja bizonyítást a Miskolci Törvényszék annak 

a vádlottnak az ügyében, aki a vádirati tényállás lényege szerint 2017. február 

1-jén, Sátoraljaújhelyen a Kör ABC és a Penny Market közelében lévő 

játszótéren az általa nem ismert sértettet egy 17 cm pengehosszúságú késsel 

kétszer hátba szúrta, majd a mellkasát vette célba, azonban azt a sértett 

védekezése folytán nem találta el, hanem könyöktájékon szúrta meg. 

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. 07. 08. 

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. 07. 08. 

 

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 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. 07. 10. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 

10.B.47/2019. H. D. Á. 

vádlott 

az üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett 

jelentős kárt okozó csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 07. 10. 9:00 

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vádirat szerint közös képviselői feladatokat látott el több sátoraljaújhelyi 

társasház tekintetében, amelyeknek egy pénzintézet sértettnél vezetett 

folyószámlái felett rendelkezési joga is volt. A vádlott jogtalan haszonszerzésre 

törekedve a társasházak képviseletében eljárva valótlan tartalmú – valós 

szerződési szándékot nélkülöző – kérelmeket nyújtott be államilag támogatott 

felújítási kölcsönök igénylése érdekében és így a sértett pénzintézet összesen 

mintegy 27 millió forintot utalt át. Ennek egy részét a vádlott saját céljaira 

fordította. A vádlott e cselekmények megvalósításához hamis magánokiratokat 

használt fel. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. 07. 10. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.71/2019. R. Zs. vádlott csoportosan, a 

bűncselekmény 

felismerésére 

vagy elhárítására 

idős koránál fogva 

korlátozottan 

képes személy 

sérelmére 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 07. 10. 

 

13:00 

 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint két ismeretlen társával éjjel, csuklyában egy idős 

asszonyt rabolt ki egy Kazincbarcikához közeli kis településen. 

A vádirat tartalma szerint 2009. november 30-án, éjjel 3 óra körül a vádlott és 

két ezidáig ismeretlen társa testi erejükkel belökték a sértett nyári 

konyhájának ajtaját, ahol maga az idős asszony is tartózkodott. A vádlottak 

csuklyát viseltek a fejükön, hogy ne lehessen felismerni őket.  

Miután bejutottak a konyhába, a vádlott az ágyra lökte a sértettet, arcához 

párnát szorított, hogy ne kiabáljon, majd pénzt követelt tőle. Eközben társai 

értékek után kutattak, mely során 10.000,- forint készpénzt találtak az 

ingatlanban. A vádlottakat végül a sértett fia zavarta meg, aki a szomszédos 

lakóházban tartózkodott és figyelmes lett a nyári konya felől érkező zajokra. 

A vádlottak elfutottak a helyszínről.  

A sértett az eset óta elhalálozott. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019. 07. 11. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

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

bűntettének 

kísérlete 

2019. 07. 11. 8:30 

Tanúkat hallgat ki 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. 

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. 07. 11. 

Miskolci Járásbíróság • I/112. sz. tárgyalóterem 

37.B.819/2019. V. K. vádlott közveszélyokozás 

bűntette 

2019. 07. 11. 13:00 

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

aki szerelmi bánatában felgyújtotta otthonát. 

A vád szerint a férfi 2018. július 16-án járdánházi otthonában egyedül 

tartózkodott, amikor a kora délutáni órákban szerelmi bánatában egy 

öngyújtóval meggyújtotta a franciaágyon található lepedőt, mely azonnal 

lángra kapott. A férfi ekkor megijedt, és attól való félelmében, hogy életét 

veszti, kimenekült az utcára. A ház födémszerkezete ugyan meggyulladt, de a 

kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tűz tovább terjedését. 

Amennyiben a tűzoltók nem érkeznek időben a helyszínre, a tető leégett volna 

és a tűz átterjedhetett volna a szomszédos lakóépületre is. 

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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