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2019. 10. 21. 

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. 10. 21. 

 

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. 

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. 10. 21. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

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

elkövetett sikkasztás 

bűntette 

2019. 10. 21. 08:30 

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 térült 

meg.  

 

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. 10. 21. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.92/2019. L. Z. vádlott rablás bűntette 2019. 10. 21. 

 

08:30 

Tanúkat hallgat ki 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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 21. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

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

kényszermunka bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 10. 21. 08:30 

Határozatot hirdet 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 és ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 22. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

15.B.37/2019. Sz. Á. vádlott több emberen elkövetett 

emberölés bűntette 

2019. 10. 22. 

 

08:30 

Előkészítő ülést tart a törvényszék annak az ózdi férfinak az ügyében, aki a 

vád szerint előbb élettársát akarta megölni, majd a nő segítségére siető nevelt 

gyermekei életét oltotta ki.  

A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott 2018. november 26-án ózdi 

otthonában éjjel támadt az alvó élettársára, akit egy 33 cm hosszúságú késsel 

mellkason szúrt. A zajra felébredtek a nő gyermekei, akik megpróbálták 

édesanyjukat megvédeni, azonban a vádlott a két fiúra is késsel támadt, 

miközben azt hangoztatta „megöllek benneteket”. Az egyik fiatalt a mellkasán, 

a másikat a hátán szúrta meg, mindketten azonnal életüket vesztették. A 

vádlott ezután a bejárati ajtót kulcsra zárta, a kulcsot a párnája alá rejtette, 

sérült élettársát az ágyra fektette és saját magán is sebet ejtett. A nő kérte a 

vádlottat, hogy engedje ki a házból, azonban a vádlott azzal utasította el a 

kérését, hogy: „most már együtt halunk meg”.  A sértettnek órákkal később 

sikerült kijutnia a lakásból az utcára, ahol a járókelőktől kért segítséget.  

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. 10. 24. 

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

3.Bf.426/2019. S. Sz. vádlott a bűncselekmény felismerésére vagy 

elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett csalás bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 10. 24. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki a vád szerint valótlanul azt állította magáról, hogy 

természetfeletti módszerekkel, kézrátétellel képes gyógyítani, illetve elhunytakkal 

kapcsolatot teremteni. 2017 februárjától 2018 márciusáig több idős sértettet 

keresett fel, akiktől olykor több százezer forintot vett át a „kezelésekért”, illetve 

értékes aranyékszereket is arra hivatkozással, hogy elhunyt szeretteik sírjába 

helyezi el. 

Az elsőfokon eljáró Kazincbarcikai Járásbíróság a vádlottat csalás elkövetése miatt 

4 év fegyházbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte és arra is kötelezte, 

hogy a sértetteknek okozott kárt, a több, mint 1 millió forintot fizesse vissza 

részükre.   

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 24. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.45/2019. L. J. vádlott és 

társa 

nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete 

és más bűncselekmények 

2019. 10. 24. 

 

09:00 

Előkészítő ülést tart a törvényszék annak a két férfinak az ügyében, akik a 

vád szerint betörtek idős ismerősük otthonába, ahol értékei megszerzése 

érdekében bántalmazták és egy székhez kötözték. 

A rendelkezésre álló adatok szerint 2017. november 29-én a késő esti órákban 

az idős sértett a miskolci lakásában tartózkodott, amikor a vádlottak a háza 

előtt elhaladva észlelték, hogy az egyik szobában világos van és látták, hogy 

az általuk korábbról ismert sértett otthon tartózkodik. Elhatározták, hogy 

bemennek a házba és megszerzik a sértett értékeit.  

Amikor a vádlottak bejutottak az ingatlanba, a sértett a zajra a bejárati ajtóhoz 

ment, mire a két férfi anélkül, hogy bármit mondott volna, ütlegelni kezdte, 

majd egy székhez kötözte az idős férfit és pénzt követeltek tőle. A sértett a 

bántalmazások következtében elmondta, hol tartja a pénzét, értékeit és 

bankkártyáját. Mielőtt a vádlottak a megszerzett értékekkel együtt távoztak 

volna a helyszínről, a lekötözött sértett száját leragasztották, akire két nap 

múlva a szomszédja talált rá.  

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. 10. 24. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.116/2019. H. J. vádlott és 2 

társa 

vízi közlekedés, 

halált okozó 

gondatlan 

veszélyeztetésének 

vétsége 

2019. 10. 24. 

 

09:00 

Első tárgyalást tart 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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 24. 

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. 10. 24. 13:00 

Tárgyalást tart 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.     

 

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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