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2019. 04. 01. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.50/2018. B. Sz. és társa 

vádlottak 

 

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2019. 04. 01. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik a vádirat szerint 2016 év végétől kezdve közösen szereztek kábítószert 

azért, hogy azt értékesítsék. 

A beszerzésben az I. rendű vádlott egy budapesti ismerőse segített. A szállítást 

a két vádlott közösen oldotta meg Budapest-Emőd vonatkozásában. A 

kábítószert az I. rendű vádlott emődi lakóhelyén és egy pincesor alatti 

ingatlanban tárolták, abból közösen fogyasztottak is, illetve értékesítették. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 04. 01. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.27/2018. Ó. B. vádlott 

 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete 

2019. 04. 01. 9:00 

Egy tanút hallgat még és iratokat ismertet 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. 

Perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 04. 01. 

Miskolci Törvényszék • 113. sz. tárgyalóterem 

9.B.25/2018. B. A. vádlott emberölés bűntette 2019. 04. 01. 13:00 

Iratokat ismertet és perbeszédeket hallgat meg a törvényszék annak a 

vádlottnak az ügyében, aki a vád szerint 2017 májusában Felsőzsolcán az udvari 

wc-ben szülte meg gyermekét. A szülést követően a gyermekről nem 

gondoskodott, őt a kerti wc emésztő gödrébe dobta. Az újszülött ellátatlansága 

következtében elhunyt. 

Ítélethirdetés nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 04. 02. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

16.B.3/2019. M. Sz. és társa 

vádlottak 

maradandó fogyatékosságot 

okozó, foglalkozás körében 

elkövetett veszélyeztetés 

vétsége 

2019. 04. 02. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság egy kazincbarcikai 

székhelyű építési vállalkozás ügyvezetőjének és műszaki vezetőjének az 

ügyében, akik a vádirat szerint nem gondoskodtak a biztonságos 

munkavégzés feltételeiről és számos munkavédelmi szabályt szegtek, 

amelynek következtében 2017 júniusában az ács-állványozó sértett munka 

közben egy nedves betoncserépen megcsúszott, zuhanni kezdett. Egyik 

kollégája elkapta ugyan, de nem tudta megtartani, ezért a sértett a betonozott 

udvarra a hátára esett. Ténylegesen 16 hét alatt gyógyuló csigolyatöréseket és 

más sérüléseket szenvedett, amelyek okán beszűküléssel járó maradandó 

fogyatékossága keletkezett, munkaképességét azonban nem veszítette el. 

Súlyosabb sérülés elmaradása a szerencsének, illetve a kolléga 

közbelépésének köszönhető, aki a sértett esésének sebességét, irányát és 

erejét is tompította. 

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 vádlott 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 

 

 

  



2019. 04. 02. 

Miskolci Járásbíróság • 22. sz. tárgyalóterem 

30.Fk.1168/2018. S. F. és társa 

vádlottak 

orvvadászat 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 04. 02. 8:00 

Tárgyalást tart és perbeszédeket hallgat meg a bíróság az apa és fia ellen 

orvvadászat miatt indult a büntetőügyben.  

 

A vádirat szerint a vádlottak egy sajóládi székhelyű vadásztársaság társas 

vadászatán vettek részt 2016. február 21-én. Az I. rendű vádlott apa a társaság 

tagja, érvényes vadászvizsgával- és jeggyel, valamint fegyvertartási 

engedéllyel rendelkezett, míg fia, a II. rendű vádlott ezekkel nem rendelkezik, 

ő hajtóként vett részt a vadászaton. Az I. rendű vádlott lőfegyverét pár percnyi 

időre átadta a II. rendű vádlottnak, aki egy fácánkakasra lövést adott le, 

elejtette azt, majd a fegyvert nyomban visszaadta az I. rendű vádlottnak. Az 

apát kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, mindkét vádlottat pedig 

orvvadászat bűntettével vádolta meg az ügyészség. 

Ítélethozatal nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 04. 02. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

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

bűntettének 

kísérlete 

2019. 04. 02. 8:30 

Tanúkat hallgat ki és egy szakértőt hallgat meg a 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 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 04. 02. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 6. sz. tárgyalóterem 

13.B.381/2018. Ö. D. és társa 

vádlottak 

halált okozó, ittas 

állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette és 

más bűncselekmények 

2019. 04. 02. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság abban a 

büntetőügyben, amelyben a vádirat szerint 2017 egyik októberi hajnalán a 

néhai sértett Múcsonyból Ormosbánya felé tartott autójával, amikor a 

megengedett 90 km/h-s sebességet túllépve 110-130 km/h-s sebességgel 

haladva egy jobbra ívelő kanyarban átsodródott a szemközti sávba, több 

közúti jelzőtáblának ütközött, árokba csúszott, többször átfordult és a tetejére 

érkezve állt meg. A néhai sértett nem kapcsolta be biztonsági övét, ezért a 

szélvédőn át kirepülve az úttestre zuhant. Az autó a balesetet követően is 

működött és megvilágította az úton fekvő néhai sértettet, aki ugyan súlyos 

sérüléseket szenvedett, de még életjelenségeket mutatott, lélegzett. 

A baleset után közvetlenül, kb. 10 másodperc múlva érkezett szintén Múcsony 

irányából az I. rendű vádlott által vezetett autó, amelynek jobb oldali első 

ülésén a II. rendű vádlott, a hátsó ülésen pedig három fiatalkorú lány ült. Az I. 

rendű jogosítvánnyal nem rendelkezett, a járművet műszakilag jól kezelte, de 

elméleti tudása csekély volt. A megengedett sebességet ő is túllépve, 120 

km/h-val próbálta bevenni a kanyart, azonban a baloldali sávba sodródott és 

az ott fekvő sértettet elütötte. Az autó féltengelye ennek következtében 

kiszakadt, így az kb. 150 méter távolságra megállt. A sértett az elütés helyétől 

kb. 7 méterre került nyugalmi helyzetbe. A gázolás következtében élettel 

összeegyeztethetetlen koponyasérülései keletkeztek, a sértett életét 

vesztette. 

A vádlottak és utasaik kiugrottak az autóból és segítségnyújtás nélkül 

eltávoztak. Az I. rendű vádlott az elkövetés idején szeszes italtól ittas, illetve 

kábítószertől bódult állapotban volt. 

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 vádlott 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 

 

 

  



2019. 04. 03. 

 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.46/2018. B. I. vádlott 

 

Emberölés 

bűntette 
2019. 04. 03. 8:00 

Tanúkat hallgat ki és egy szakértőt hallgat meg a törvényszék az aszalói 

emberölésként ismertté vált büntetőügyben. 
 

A vádirati tényállás szerint a vádlott nő és élettársa a Borsod megyei Aszalón 

éltek együtt, a családban közösen nevelték két gyermeküket. 2018 húsvét 

hétfőn mindketten alkoholt fogyasztottak, ittasságuk miatt a nap folyamán 

többször veszekedtek, a vita alkalmanként tettlegességbe torkollott. Délután 

a sértett az udvaron fát aprított, miközben két éves gyermeke is az udvaron 

játszott. A kislány kiment az utcára, a férfi egy deszkával a kezében utána ment 

és leszidta a gyermeket. A vádlott elvette a sértettől a fadarabot, azzal 

élettársa hátára ütött, majd egy 31 cm hosszúságú kést vett magához, mellyel 

mellkason szúrta a férfit. A sértett a helyszínen életét vesztette. 

A tárgyalás április 15-én 8 órakor tanúk kihallgatásával folytatódik. 
 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 04. 03. 

 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.38/2017. Cs. A. vádlott+ 5 

fő 

 

hivatali 

vesztegetés 

elfogadásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 04. 03. 9:00 

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. 
 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 04. 03. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

9.Fk.9/2019. B.D. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette 2019. 04. 03. 10:00 

Tárgyalást tart a bíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik 

kihasználva azt, hogy a sértett egyedül utazik egy vasúti kocsiban, 

megpróbálták kirabolni. 

A vád szerint 2018 áprilisában a Tarcal és Szerencs között közlekedő 

személyvonaton utazó vádlottak beléptek abba a vasúti kocsiba, ahol a sértett 

tartózkodott. Az I. r. vádlott megkérdezte tőle, hogy „Mi van gyerek, verekedni 

akarsz?”, majd egyre több pénzt kértek tőle, végül 80.000 Ft értékű 

mobiltelefonját is követelték. Mivel a sértett nem engedelmeskedett, a II. r. 

vádlott megfenyegette, hogy szétveri a fejét, és boxoló állásba helyezkedett. 

Amikor a sértettől próbálták elvenni a zsebében lévő power bankot, és a II. r. 

vádlott combon ütötte a sértettet, a férfi kitépte magát az I. r. vádlott 

fogásából, és elfutott egy olyan vasúti kocsiba, ahol már többen tartózkodtak. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



2019. 04. 03. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. sz. tárgyalóterem 

4.B.521/2018. K. A. vádlott közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak bűntette 

2019. 04. 03. 9:30 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint egy tiszaújvárosi hajléktalanszállón ittas állapotban 

szitkozódni kezdett és többször próbálta megütni az ott dolgozó, közfeladatot 

ellátó személynek minősülő segítőt. 

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 vádlott 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 

 

 

  



2019. 04. 03. 

 

Ózdi Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

6.B.29/2019. V. Z. vádlott 

 

halálos közúti 

baleset gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2019. 04. 03. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vádirat szerint – utasával együtt – 2018 májusában Ózdról Arló felé a 25. 

számú főúton közlekedett autójával, amikor egy kanyarból kihaladva teljes 

terjedelmében áttért a szemközti sávba és 70-72 km/h-ás sebességgel 

összeütközött a szemből 35-40 km/h-ával érkező segédmotoros kerékpárt 

vezető sértettel, aki az autó első szélvédőjének, majd tetőlemezének 

csapódott, a jármű felett átrepülve az úttestre zuhant. A sértett olyan súlyos 

sérüléseket szenvedett, hogy néhány órával később, kórházba szállítását 

követően elhunyt. 
 

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 vádlott 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 

  



2019. 04. 04. 

 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.52/2018. F. Zs. E. vádlott 

 

pénzmosás 

bűntette 
2019. 04. 04. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak a 

büntetőperében, akik 560 millió forintot próbáltak tisztára mosni Thaiföldre 

szökött ismerősük megbízásából. 

 

A vádirat szerint a vádlottak - egy pénzszállító cég sérelmére elkövetett 

sikkasztásból származó - 560 millió forint elrejtését vállalták a Thaiföldre 

szökött ismerősük kérésére több tízmillió forint ellenében. A pénzt, műanyag 

hordókban elhelyezve, az egyik vádlott ingatlanának közelében elásták, majd 

rövid idő elteltével különböző technikákkal próbálták tisztára mosni a 

milliókat.  

A bűncselekményből származó pénz legalizálása érdekében 2011-től 

kezdődően mintegy 66 millió forint értékben váltottak be megrongálódott 

bankjegyeket budapesti és miskolci pénzintézeteknél. Az is előfordult, hogy az 

elsikkasztott pénzből sporteseményekre fogadtak, vagy szlovákiai kaszinóban 

próbáltak szerencsét. A fogadásokból 210 millió forinthoz, a kaszinójáték 

során csaknem 26 millió forinthoz jutottak. Az I. r. vádlott nagy értékű 

életbiztosítást kötött, gépkocsit vásárolt, még a sikkasztás elkövetése miatt 

elítélt ismerősére kiszabott 10 millió forint pénzbüntetést is kifizette a 

megszerzett pénzből. A további vádlottak ingatlant vásároltak, 

hiteltörlesztésre fordították az elsikkasztott pénzt. 

 

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 vádlott 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 

  



2019. 04. 04. 

Miskolci Járásbíróság • 29. sz. tárgyalóterem 

12.B.2690/2017. K. G. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette 2019. 04. 04. 08:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben rablás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak interneten keresztül négy nagyobb 

értékű órát rendeltek álnéven, házhozszállítással, utánvéttel. Az I. r. vádlott a 

csomagküldő szolgálat alkalmazottjával a kiszállítás napján többször is 

telefonon egyeztetett, a futár a megjelölt címen csengetett, azonban senki 

nem nyitott ajtót. Ekkor a vádlottak sötét ruházatban, símaszkban a járműhöz 

léptek és gázspray-vel a futárra fújtak, aki kimenekült a járműből. Az egyik 

vádlott eltulajdonított a három csomag közül kettőt, amelyekben két nagy 

értékű, összesen mintegy 800.000,- forint értékű óra volt. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 04. 04. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.269/2018. S. L. K. vádlott súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás bűntette 

2019. 04. 04. 10:00 

Súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette miatt indult büntetőügyben 

tart tárgyalást a Kazincbarcikai Járásbíróság.  

A vád szerint a vádlott édesanyja 2012-ben 20.000,- forint összegű kölcsönt 

adott a sértett részére, azzal, hogy a következő hónapban 30.000,- forintot kell 

visszaadnia. A sértett azonban csak 10.000,- forintot tudott visszaadni a 

vádlott édesanyjának, aki ezután továbbra is 30.000,- forintot követelt. A 

sértett több éven át minden hónapban 10.000,- forintot adott a vádlott 

édesanyjának, mivel nem állt módjában a 30.000,- forintot egy összegben 

teljesíteni. 2017-től – édesanyja egészségi állapota okán – már a vádlott ment 

el a sértetthez a pénz követelése céljából. Egyik alkalommal, amikor a sértett 

közölte, hogy nem tud teljesíteni, a vádlott indulatossá vált és megfenyegette, 

hogy rágyújtja a házát. A sértett élettársa 5.000,- forintot adott át a vádlottnak. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 04. 04. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 6. sz. tárgyalóterem 

13.B.59/2019. K. J. vádlott büntetőeljárás alapjául 

szolgáló hatóság 

félrevezetése vétségének 

kísérlete 

2019. 04. 04. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak a 

büntetőügyében, aki a vádirat szerint az edelényi Bódva-gát szélén a töltés 

aljába zuhant, sérüléseket nem szerzett, ám később észlelte, hogy nincs meg 

a nadrágzsebébe tett mobiltelefon, ezért visszament a gáthoz. Mivel a telefont 

nem találta, ezért értesítette a rendőrséget. Valótlanul közölte, hogy az 

Alkotmány úton kerékpározva ismeretlen személyek megtámadták és elvették 

a telefonját. Célja az volt, hogy a rendőrökkel kerestesse meg azt. Ezt később 

bevallotta és a bűncselekmény elkövetését is beismerte. 

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 vádlott 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 

 

 

 

 


