
 

 

 

 

                    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 

     2019.El.XI.B.1/480. 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. november 11 - 15. 

2019. 11. 11. 

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. 11. 11. 8:30 

Tanúkat hallgat ki a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirati tényállás szerint közös képviselői feladatokat látott el 

több, sátoraljaújhelyi társasház esetében. A vádlottnak a társasházak – az ügyben 

szintén sértettként szereplő - pénzintézeténél vezetett folyószámlái felett is 

rendelkezési joga volt. A vádlott jogtalan haszonszerzésre törekedve a 

társasházak képviseletében eljárva, valótlan tartalmú kérelmeket nyújtott be 

államilag támogatott felújítási kölcsönök igénylése érdekében. A sértett 

pénzintézet így összesen mintegy 27 millió forintot utalt át a társasházaknak, 

mely pénz egy részét a vádlott saját céljaira fordította. A vádlott a cselekmény 

megvalósításához hamis magánokiratokat használt fel. 

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. 11. 12. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 14. tárgyalóterem 

32.B.356/2019. Sz. I. vádlott  fegyveresen 

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette  

 

2019. 11. 12. 8:00 

Tanúkat hallgat ki 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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 12. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.217/2019. H. K. vádlott és 

társa 

aljas indokból 

elkövetett súlyos 

testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 11. 12. 08:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a tárgyalást az Encsi Járásbíróság az Encs-

fügödi lincselés ügyében. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2018. október 6-án Encs Fügöd 

városrészén egy családi rendezvényen vettek részt és italoztak. A sértett 

ugyanezen a délutánon autóval közlekedett a településen, amikor az úttest 

szélén parkoló autó takarásából elé szaladt a II. rendű vádlott kislánya. A 

sértett hirtelen manővere ellenére sem tudta elkerülni az ütközést és a 

gyermeket elütötte. A sértett azonnal kiszállt és segítséget kért. 

A balesetet észlelve többen kiszaladtak a környező házakból és a sérült 

gyermeket bevitték egy udvarra. Ekkor az I. rendű vádlott kiszaladt az útra és 

a sértettnek rontott: lendületből ököllel arcon ütötte, majd ütlegelni kezdte. 

Néhányan a sértett védelmére keltek és próbálták az I. rendű vádlottat 

távoltartani, aki ekkor az autót kezdte rugdosni.  

Mindezzel egy időben a II. rendű vádlott is odarohant a sértetthez és 

megfenyegette, ha meghal a kislány, akkor megöli, majd a ruháját rángatta és 

ütni kezdte.  

Az I. rendű vádlottat azonban nem sikerült megnyugtatni, továbbra is 

agresszívan, fenyegetően viselkedett. Az összegyűlt tömeg, majd a kiérkező 

mentők, rendőrök jelenléte ellenére sem hagyott fel viselkedésével, sőt az 

ekkor már a helyszínen tartózkodó rendőrök szolgálati gépjárműveit is ütötte. 

A II. rendű vádlott pedig a sértett helyszínre érkező egyik családtagját vágta 

torkon és lökdöste. 

Az eseményeknek végül a folyamatosan kiérkező rendőri egységek vetettek 

véget és biztosították a helyszínt. A sértett számos sérülést szenvedett, amelyek 

között van maradandó fogyatékosságot okozó és nyolc napon túl gyógyuló is. 

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. 11. 12. 

Miskolci Járásbíróság • 30. sz. tárgyalóterem 

38.B.2154/2018. H. O. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette és 

más 

bűncselekmény 

2019. 11. 12. 9:00 

 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik a vádirat szerint elhatározták, hogy Miskolcon egy prostituálttal szexuális 

cselekményt folytatnak, és ennek során észrevétlenül elveszik a nála lévő 

készpénzt. A sértett először a II. rendű vádlottnak nyújtott szexuális 

szolgáltatást, majd az I. rendű vádlott következett. A sértett elkezdte a 

cselekményt, amikor az I. rendű vádlott jelzett a II. rendű vádlottnak, hogy a 

sértett lábánál lévő pénztárcát vegye el, aki ennek eleget is tett. A sértett 

azonban mindezt észlelte és kiabálni kezdett. A II. rendű vádlott vissza akarta 

adni a pénzt, de társa erőteljesen rászólt, hogy ne tegye. A sértettet rángatni 

kezdte és veréssel, szurkálással fenyegette. Az I. rendű vádlottnak e 

szándékról nem volt előzetes tudomása, a fenyegetésben nem vett részt és 

azt nem támogatta. A vádlottak a készpénzzel együtt elhajtottak a helyszínről. 

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. 11. 13. 

Miskolci Járásbíróság • I/124. sz. tárgyalóterem 

29.B.1582/2019. K. R. vádlott bűncselekmény felismerésére vagy 

elhárítására idős koránál vagy 

fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett rablás bűntette 

2019. 11. 13. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak a 

büntetőügyében, aki 1.500,- forintért fenyegetett, majd vert meg egy idős 

házaspárt.  

A vádirat szerint a férfi 2019. június 16-án, az esti órákban a kerítésen 

átmászva jutott be az idős házaspár otthonába, hogy tőlük pénzt szerezzen. 

Miután a sértettek megpróbáltak ellenállni az erőszakos kérésnek, a vádlott 

egy rongydarabbal és öngyújtóval a kezében fenyegette meg őket, hogy rájuk 

gyújtja a házat, ha nem adnak neki valamennyi pénzt. A házaspár hiába 

próbált segítséget kérni, egyiküket a földre lökte, míg a másikat megütötte. 

 

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. 11. 13. 

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

1.Bf.396/2019. V. F. vádlott jelentős kárt okozó csalás 

bűntette 

2019. 11. 13. 08:15 

Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa előtt folytatódik annak a férfinak 

az ügye, aki a sértettel kialakított szerelmi viszonyt követően nem csak a 

meglévő pénzét csalta ki, hanem hatalmas adósságba is taszította az asszonyt.   

A vádlottat csalás bűntettének kísérlete miatt mondta ki bűnösnek a Szerencsi 

Járásbíróság, melyért 2 év 11 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől 

eltiltásra ítélte.  

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 14. 

Szikszói Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.86/2019. B. S. vádlott 

 

lőfegyverrel visszaélés bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 11. 14. 08:30 

Tárgyalást 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 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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