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2019. 09. 09. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.16/2018. V. Z. és társai 

vádlottak 

életveszélyt 

okozó testi 

sértés bűntette 

2019. 09. 09. 08:00 

Tanúk kihallgatásával és szakértő meghallgatásával folytatja a 

bizonyítást törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik a 

vádirat szerint Putnokon egy vita során, 2017. március 3-án a sértettet 

ököllel, majd egy bottal ütötték és testszerte rugdosták, majd a 

mozdulatlan sértettet magára hagyták. A sértett életveszélyes 

koponyasérüléseket szenvedett, minek következtében 

beszédképtelenné vált. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu  
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2019. 09. 09. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.96/2018. M. Cs. vádlott és 

társa 

uzsora bűntette 2019. 09. 09. 

 

08:30 

Tanúkat hallgat ki a bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, akivel 

szemben uzsora bűntette miatt indult büntetőeljárás.  

A vádirat szerint a vádlott 2017-ben a Halmaj községben élő sértetteknek, 

rászorult helyzetüket kihasználva nyújtott kölcsönt. Volt olyan eset is, hogy 

2.000.- forintot adott kölcsön, majd a két sértett a következő hónapban 

30.600.- forintot adott vissza. A vádlott követelése súlyos nélkülözésnek tette 

ki a sértetteket, és gyakorlatilag éheztek. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 09. 09. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

3.B.120/2019 

. 

V. J. vádlott és 

társa 

garázdaság 

bűntette 

2019. 09. 09. 

 

13:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akiket felfegyverkezve, társtettesként elkövetett garázdaság 

bűntettével vádol az ügyészség. 

 

A vád szerint 2018. októberében, az esti órákban Arló egyik 

buszmegállójában várakoztak a sértettek, két férfi és két nő, amikor 

felfigyeltek rájuk a vádlottak. Miután eldöntötték, hogy az egyik férfibe 

belekötnek, odaléptek hozzájuk, majd provokálni kezdték a férfit és a 

vita közben az I. rendű vádlott ököllel arcon ütötte, a II. rendű vádlott 

pedig a közelben lévő kerítésből kitört léccel a lábára ütött. A sértettek 

megpróbáltak ugyan elmenekülni a helyszínről, de futás közben a II. 

rendű vádlott a léccel hátba dobta a korábban is bántalmazott férfit.  

A sértettek később visszaindultak a buszmegállóba, de a vádlottak 

ismét rájuk támadtak, azonban sikerült elfutniuk és rendőri segítséget 

kérniük. A megtámadott férfi nyolc napon belüli sérüléseket 

szenvedett. 
 

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 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 09. 10. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.66/2019. L.-né V. G. K. 

vádlott 

halálos tömegszerencsétlenséget 

eredményező közúti baleset gondaltan 

okozásának vétsége 

2019. 09. 10. 08:30 

 

Első tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság az M3-as autópálya 

mezőkeresztesi szakaszánál 2016. decemberében történt buszbaleset ügyében, 

melyen a vádlott, tanú kihallgatására, illetve vezetési technikai és 

közlekedésügyi műszaki szakértő meghallgatására kerül sor. 

A vád szerint egy utazási társaság busza, két – váltásban dolgozó – sofőrrel és 80 

utassal hazafelé tartott Bécsből Debrecen irányába éjszaka, az autópálya 

kivilágítatlan szakaszán, körülbelül 100 km/h sebességgel. A forgalom ugyan gyér 

volt, de az út állapota nedves, csúszós és a hőmérséklet is fagypont alatti. 

A vádlott a busz mellett haladt a belső forgalmi sávban egy személyautóval, 

körülbelül 130 km/h sebességgel. Amikor elhaladt a busz mellett a jéghártyás 

úttesten az autó megcsúszott, a busz előtt átsodródott a külső forgalmi sávba és a 

szalagkorlátnak ütközött. 

A mögötte haladó busz sofőrje bár hirtelen balra kormányozta a buszt, de nem 

tudta elkerülni az ütközést. Nagy sebessége és az út állapota miatt a busz bal 

oldalával a vádlott autójának, majd a bal oldalon található szalagkorlátnak ütközött, 

ami megbillentette a buszt és az a bal oldalára borult. 

A két jármű ütközését követően az autópályán közlekedő járművek közül több is a 

baleset helyszínére ért, melyek legtöbbje már nem tudott időben megállni, hogy 

elkerüljék a további ütközéseket, így azok többszörösen egymásba sodródtak. 

A baleset következtében 5 személy életét vesztette, 8 - 8 személy maradandó 

fogyatékosságot, illetve 8 napon túl gyógyuló sérüléseket, míg 21 személy 

könnyebb sérüléseket szenvedett. 

 A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019. 09. 11. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.43/2018. B. R. vádlott védekezésre képtelen 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2019. 09. 11. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a borsodnádasdi emberölési ügyben. 

A vádirat szerint az ittas és „herbálos” cigarettát is fogyasztó férfi ismerte a 

sértettet, baráti viszonyban voltak. 2017. szeptember 2-án találkozót beszéltek 

meg az esti órákra a település temploma mellett található erdei ösvényhez. A 

vádlott vitatkozott a lánnyal, majd többször ököllel arcul ütötte, aki ennek 

következtében eszméletét vesztette. A vádlott az öntudatlan állapotban lévő 

sértettet levetkőztette, majd az ösvény vízelvezetőjének csatornájába dobta a 

még életben lévő lányt. A sértett halálát vízbefulladás okozta. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 09. 11. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.15/2019. Cs. P. és 4 társa 

vádlottak 

emberkereskedelem 

bűntette 

2019. 09. 11. 8:00 

A Miskolci Törvényszék vádlottak kihallgatásával folytatja a tárgyalást 

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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019. 09. 11. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 17. tárgyalóterem 

14.B.131/2019. G. R. és társai 

vádlottak 

 

rongálás vétsége 2019. 09. 11. 8:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a három férfinak az ügyében, akikkel 

szemben rongálás vétsége miatt indult eljárás. 

A vád szerint a vádlottak 2018 júliusában megjelentek egy miskolci üzletháznál 

azzal a céllal, hogy az üzletközpont melletti támfalra falfirkát fessenek, majd 

ezt videófelvételen rögzítsék, és az interneten közzé tegyék. Miután a 

feliratokat festékszóróval felfestették, az utca egy másik részén található 

térkőre ugyancsak graffitit készítettek, amelyet egyikük videóra felvett. A 

vádlottak a cselekményükkel huszonnégyezer forint kárt okoztak. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019. 09. 11. 

Ózdi Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

6.B.66/2019. L. É. és két társa vádlottak csoportosan elkövetett 

önbíráskodás bűntette 

2019. 09. 11. 

 

8:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a három vádlottnak az 

ügyében, akiket csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntettének elkövetésével 

vádol az ügyészség. 

A vád szerint az I. rendű és a II. rendű vádlottak – egymást nem ismerve – viszonyt 

folytattak a sértettel, melyért anyagi ellenszolgáltatást kaptak, illetve amelyből 

később is hasznot reméltek. 2018 augusztusában derült ki, hogy a sértett 

mindkettőjükkel kapcsolatot tart fenn, ami miatt a két nő felháborodott, 

megkárosítva érezték magukat. Elhatározták, hogy „kárpótlásként” pénzt és 

használati tárgyakat vesznek magukhoz a sértett lakásából, így bántalmazni 

kezdték, többször megütötték és felpofozták, majd átkutatták a lakást is. Ennek 

során jelen volt a II. rendű vádlott egyik férfi ismerőse is, a III. rendű vádlott, aki 

feltartóztatta a menekülni próbáló sértettet, karját hátra csavarta, megkötözte, 

száját kitömte.  

Az I. rendű vádlott néhány ezer forintot érő ingósággal távozott a lakásból, míg a 

II. rendű és III. rendű vádlottak egy bankautomatához vitték a sértettet, aki csak 

1.000,- forintot tudott számlájáról levenni és részükre átadni. A sértett egy óvatlan 

pillanatban elmenekült és rendőri segítséget kért. 

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 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2019. 09. 12. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 18. tárgyalóterem 

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

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette  

 

2019. 09. 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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2019. 09. 12. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.92/2019. L. Z. vádlott rablás bűntette 2019. 09. 12. 

 

08:30 

Előkészítő ülést 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. 

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 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2019. 09. 12. 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

7.B.102/2018. F. J. vádlott súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás 

bűntettének 

kísérlete és 

uzsora bűntette 

2019. 09. 12. 9:00 

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

vád szerint a sértettek nehéz anyagi helyzetét kihasználva néhány tízezer 

forintos összegeket havi 70%-os kamattal nyújtott kölcsönbe. Az egyik 

sértettet orra eltörésével is megfenyegette, de ígéretét nem váltotta be. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2019. 09. 12. 

Miskolci Törvényszék • I/119. sz. tárgyalóterem 

12.B.38/2017. Cs. A. vádlott+ 5 

fő 

hivatali 

vesztegetés 

elfogadásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 09. 12. 

 

10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a vezető beosztású hivatalos 

személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más 

bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban. 

A vádirat szerint a pénzügyőr foglalkozású I.-IV. r. vádlottak a hivatali 

beosztásuk által tudomásukra jutott információt ismerőseik részére 

továbbadták, más esetben jogtalan előnyt fogadtak az V.-VI. r. vádlottaktól. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. 09. 12. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.116/2019. H. J. vádlott és 2 

társa 

vízi közlekedés, 

halált okozó 

gondatlan 

veszélyeztetésének 

vétsége 

2019. 09. 12. 

 

13:00 

Előkészítő ülést 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 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. 
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