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Miskolci Járásbíróság • fszt. 13. sz. tárgyalóterem 

24.Fk.1109/2019. R. M. vádlott rablás bűntette 2019. 09. 23. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a fiatalkorú vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2019. január 14-én az esti órákban, Miskolc 

belvárosában a kiskorú sértettet 10.000,- forint átadására szólította fel.  

Amikor a sértett közölte, hogy nincs pénze, azzal fenyegette meg, hogy 

leszúrja, majd a kabátja zsebébe nyúlt. A sértett ettől megijedt és közölte a 

vádlottal, hogy bankkártya van nála. Ezután egy közeli automatához sétáltak, 

ahol a sértett megmutatta egyenlegét, amiből kiderült, nincs elég pénze. Ekkor 

a vádlott 1.000,- forint átadására szólította fel, amelynek a sértett eleget tett: 

a pénzt felvette az automatából és a vádlottnak átadta. A cselekménynél 

mindvégig jelen volt a vádlott ismeretlen személyazonosságú társa, aki a 

pénzfelvétel ideje alatt a bejárat előtt őrt állt, majd a vádlottal együtt távozott. 

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. 23. 

Miskolci Járásbíróság • 301. sz. tárgyalóterem 

40.B.1903/2018. S. I. és 48 társa 

vádlottak 

előnyért hivatali kötelességét 

megszegve, üzletszerűen elkövetett 

hivatali vesztegetés elfogadásának 

bűntette és más bűncselekmények 

2019. 09. 23. 

 

9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a volt pénzügyőr vádlottaknak 

az ügyében, akikkel szemben előnyért hivatali kötelességét megszegve, 

üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

 A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2011-től kezdődően rendszeresen, 

kereskedelmi mennyiségben hozott Ukrajnából Magyarországra a záhonyi 

határátkelőn át szeszes italokat, dohányárut, üdítőket, édességet és más 

élelmiszereket, hogy azokat lakóhelyén értékesítse. A vádbeli időszakban (2014. 

december-2015. július) a III.-XXIX. rendű pénzügyőr vádlottak teljesítettek 

szolgálatot a záhonyi határátkelőnél. A kilépő forgalom esetében feladatuk volt 

a járművek üzemanyag mennyiségének ellenőrzése és rögzítése egy statisztikai 

rendszerben, annak érdekében, hogy a belépéskori kontrollal együtt nyomon 

lehessen követni a lényegesen olcsóbb ukrán üzemanyag jogszerű, hét naponta 

legfeljebb egy alkalommal megengedett behozatalát. Belépő forgalom esetében 

pedig azt is ellenőrizni kellett, hogy a behozott áruk kereskedelmi 

mennyiségűnek minősülnek-e. 

Az I. rendű vádlott és társai magas kockázati szintűnek minősültek, így 

vonatkozásukban minden esetben szigorított vizsgálatot kellett volna elvégezni, 

vagyis mind a járművek, mind a poggyászok teljes körű átvizsgálását, gyanús 

esetben másodlagos vizsgálatot. 

Az I. rendű vádlott jó kapcsolatot alakított ki több pénzügyőrrel, különösen a III. 

rendű vádlottal. Ezt felhasználva információi voltak a pénzügyőrök beosztásáról, 

az esetlegesen felmerülő nehézségekről, arról, hogy kik vonhatók be a jogtalan 

előnyt elfogadók körébe. A pénzügyőröket közvetítésre kérte, győzzék meg 

társaikat az átvizsgálás mellőzéséről. Az I. rendű vádlott telefonon szervezte a 

kilépést-belépést, az információkat a pénzügyőrök üzenetben küldték el részére. 

Az egyes kötelességszegéseknek kialakult „tarifája” volt. A pénzügyőrök a 

behozott áruk vizsgálatának mellőzése mellett az üzemanyagmennyiséget is 

lényegesen kisebb mértékben rögzítették, így a vádlottak a hét naponkénti egy 

alkalomnál gyakrabban tudtak ukrán üzemanyagot behozni az országba. 

A tárgyalás 2019. szeptember 25-án 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

 

 

2019. 09. 24. 

Miskolci Törvényszék • 113. sz. tárgyalóterem 

9.B.31/2018. H. G. vádlott különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett 

emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2019. 09. 24. 08:00 

Tárgyalást a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki barátját 

benzinnel locsolta le, majd felgyújtotta. 

A vád szerint a két férfi 2017. augusztus 12-én, Mezőcsáton a vádlott 

otthonában együtt italozott, és az udvaron pálinkát főzött. A vádlott – minden 

előzmény nélkül – leöntötte vendége hátát motorbenzinnel, majd 

meggyújtotta azt, miközben az mondta neki, hogy „most megdöglesz”. A 

sértett miután észlelte, hogy a ruházata lángra kapott, az udvaron lévő 

felfújható medencébe feküdt, minek hatására a tűz kialudt. A sértett 

menekülni próbált, azonban a vádlott az utcán utolérte, ütni és rugdosni 

kezdte, majd a nála lévő nadrágszíjat előbb a sértett nyakára tekerte, majd 

kezeire kötötte és így vezette tovább. Később a szíjat a sértettről levette és 

azzal ütötte a megégett hátát. A bántalmazás következtében a sértett nyolc 

napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

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. 24. 

Miskolci Járásbíróság • I/125. sz. tárgyalóterem 

38.B.2163/2018. H. M. vádlott és 2 

társa 

csalás bűntette és 

más 

bűncselekmény 

2019. 09. 24. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akikkel szemben idős korú sértettek sérelmére elkövetett 

csalás és kifosztás bűntette miatt indult büntetőeljárás.  

 

A vád szerint a vádlottak 2016-ban, Miskolcon a 84 éves idős sértettet 

megtévesztve szerezték meg annak lakását, valamint 6 millió forintot 

meghaladó összegű készpénzét. Más esetben a II. és III. r. vádlottak a 73 éves 

sértett rosszullétét kihasználva jutottak be annak lakásába, ahol rábeszélték, 

hogy a több mint 2,5 millió forint lekötött készpénzét vegye fel, majd amikor 

a sértett nem figyelt, ebből 2 millió forintot elvettek. Később a sértett 

észrevette a pénz eltűnését, ezért a vádlottak 1 millió forintot visszavittek, 

azonban úgy tettek, mintha az mindvégig az egyik szekrényben lett volna. 

2017 őszén az I-II. r. vádlottak a pénzszerzés reményében egy 72 éves idős 

nőt beszéltek rá arra, hogy hitelkártya szerződést kössön annak ellenére, 

hogy erre nem volt szüksége. 

 

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. 24. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.217/2019. G. B. vádlott és 

társa 

aljas indokból 

elkövetett súlyos 

testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 09. 24. 08:00 

Előkészítő ülést tart 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 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. 24. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.131/2019. G. B. vádlott közfeladatot 

ellátó személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2019. 09. 24. 09:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2019. február 26-án a reggeli órákban, 

Kazincbarcikán egy buszmegállóban tartózkodott a babakocsiban lévő 

gyermekével, amikor megérkezett a sértett által vezetett autóbusz. 

A vádlott a babakocsival együtt a második ajtón szeretett volna felszállni, de a 

sértett azt nem nyitotta ki. A vádlott ekkor az első ajtóhoz ment és megkérte 

a sértettet, hogy nyissa ki a hátsó ajtót, de az nem tett eleget a kérésnek. A 

vádlott ezután felszállt az első ajtón és a jegyváltás közben szidalmazni kezdte 

a sértettet, gallérjánál fogva megrángatta és egyszer arcon is ütötte. 

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. 24. 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • I/118. sz. tárgyalóterem 

2.Bf.414/2019. V. D. M. és társa 

vádlottak 

felfegyverkezve 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 09. 24. 09:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak a büntetőügyében, akik a vádirat szerint egy társával Ózdon egy 14 

cm pengehosszúságú kést szorított a sértett nyakához, aki ennek hatására a 

követelt mobiltelefont átadta.  

Az Ózdi Járásbíróság az ügy I. rendű vádlottjával szemben még előkészítő 

ülésen jogerős döntést hozott és 3 év fk. börtönbüntetésre ítélte a férfit. A II. 

rendű vádlottat 5 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte, mellyel szemben 

fellebbezést nyújtott be, így a másodfokú eljárás a II. rendű vádlottal szemben 

folyik.  

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 09. 24. 

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. 24. 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. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 09. 24. 

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. 24. 

 

13:00 

 

 Perbeszédekkel folytatja a tárgyalást 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. 

 

Ítélethirdetés nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2019. 09. 25. 

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

6.Fk.241/2018. B. K. és 

társai 

vádlottak 

csoportosan elkövetett rablás bűntette 

és más bűncselekmény 

2019. 09. 25. 8:00 

 

Csoportosan elkövetett zsarolás bűntette miatt indult büntetőügyben tart 

tárgyalást az Ózdi Járásbíróság. 

A vád szerint 2018 márciusában a hat kiskorú sértett a késő esti órákban együtt 

beszélgetve sétált Ózd egyik utcáján, amikor a három vádlott odalépett hozzájuk, 

fenyegetően fellépve értékeiket kérte. Zsebeiket átkutatták, mobiltelefonjaikat, 

bluetooth hangszórót, headsetet vettek el tőlük. Lökdösődtek, pofozkodtak, 

combon rúgták, földre térdepeltették őket és megalázóan viselkedtek velük. A 

sértetteknek végül sikerült felnőttek segítségét kérniük, akikkel szemben a 

vádlottak szintén fenyegetően léptek fel, így ők is megtorpantak. A vádlottakat a 

kiérkező rendőrök fogták el. A sértettek nem szenvedtek sérüléseket. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 
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2019. 09. 25. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.179/2018. J. Sz. vádlott 

 

halált okozó közúti 

veszélyeztetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 09. 25. 9:00 

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

a vád szerint 2017. március 11-én, ittas állapotban Erdőbényéről a 37. számú 

főút felé közlekedve a Bényei-patak hídjánál lévő kanyarban a megengedett 

50 km/h-s sebességet mintegy két és félszeresen átlépve, kb. 130 km/h-s 

sebességgel közlekedett. A jármű feletti uralmat elveszítette, először a patak 

medrébe, majd onnan egy fának csapódott. A vádlott és a mellette utazó néhai 

sértett nem kapcsolták be biztonsági öveiket. A sértett a baleset során szerzett 

súlyos koponyasérülései okán a helyszínen életét vesztette. A vádlott nyolc 

napon túl gyógyuló koponyasérüléseket szenvedett. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 
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2019. 09. 26. 

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. 26. 

 

8:30 

Tanúkat hallgat ki 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. 2017. június 2-án, az éjszakai órákban 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. október 3-án 8 óra 30 perckor folytatja a tárgyalást. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 
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