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2020. február 10-14. 

2020. 02. 10. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.54/2019. V. I. vádlott különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett 

emberölés bűntette 

2020. 02. 10. és 

2020. 02. 12. 

09:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki a vádirat 

szerint 2018 januárjában az élettársát mezőnyárádi otthonukban egy fahasábbal 

agyonütötte. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és néhai sértett 1990 óta voltak élettársak, 

viszonyuk azonban néhány éve elmérgesedett, kapcsolatukat napi szintű 

veszekedések jellemezték, amelyek kölcsönös tettlegességig is fajultak. A vádbeli 

napon egy hasonló szóváltás eredményeként a vádlott a fáskamrában lévő 

tűzifarakásból egy 25 cm hosszú, átlagosan 5,5 cm vastag fahasábot vett magához, 

amellyel egy alkalommal nagy erővel és három alkalommal legalább közepes erővel, 

fentről lefelé irányuló mozdulattal fejen ütötte a sértettet, aki a kamra falának esett, 

majd megtántorodva elesett és a fejét a fás kamra ajtaja előtt, az udvaron található 

tehergépjármű vas felnibe beütötte. Ezt követően nem mutatott életjelet. 

A vádlott megrémült tettének következményeitől, próbálta annak nyomait eltüntetni, 

majd elment otthonról, és csak az esti órákban tért haza. Látta, hogy a sértett 

ugyanabban a helyzetben a földön fekszik. Az utcában lakóknak azt mondta, hogy a 

sértett napközben, míg ő távol volt, elhunyt. Az egyik szomszéd hívta fel a 112 

segélyhívót. 

A sértett halálát súlyos koponyasérülései okozták a bántalmazást követő 4-8 óra 

elteltével, amely az átlagost meghaladó testi-lelki gyötrelemmel járt. 

A vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését. 

Az ügy tárgyalása 2020. február 12. napján, 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 11. 

Miskolci Törvényszék • I/127.sz. tárgyalóterem 

5.B.60/2019. CS. G. vádlott 

és társa 

fenyegetéssel, kizsákmányolás céljából 

elkövetett emberkereskedelem bűntette 

2020. 02. 11. 09:00 

 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak és házastársának 

az ügyében, akik a vád szerint arra vették rá ismerősüket, hogy prostituáltként 

dolgozzon, majd a bevétel jelentős részét elvették tőle. 

 

A vádirati tényállás szerint a sértett nőt 2018 áprilisában fogadták be a vádlottak 

közös miskolci otthonukba, majd rábírták, hogy pénzért szexuális cselekményt 

végezzen. A sértettről az internetre is prostitúciós hirdetéseket töltöttek fel, majd 

kuncsaftokat intéztek, naponta körülbelül 4 alkalommal. A befolyt anyagi haszon 

egy részét, később pedig már a teljes összeget elvették tőle. 

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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2020. 02. 11. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.66/2019. L.-né V. G. K. 

vádlott 

halálos tömegszerencsétlenséget 

eredményező közúti baleset gondaltan 

okozásának vétsége 

2020. 02. 11. 09:00 

 

Tanúmeghallgatással folytatódik a Mezőkövesdi Járásbíróságon az M3-as 

autópálya mezőkeresztesi szakaszánál 2016 decemberében történt buszbaleset 

ügye. 

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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu  
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2020. 02. 12. 

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

6.B.209/2019. H. G. vádlott bűncselekmény 

felismerésére 

vagy elhárítására 

idős koránál fogva 

korlátozottan 

képes személy 

sérelmére 

elkövetett 

kifosztás bűntette 

2020. 02. 12. 13:00 

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

2019. október 28-án, a délelőtti órákban Ózd egyik kertvárosi lakóövezetében 

fosztott ki egy idős asszonyt.    

 

A vád szerint a vádlott felfigyelt az idős sértettre, elhatározta megszerzi annak 

kezében lévő táskáját. A vádlott odaszaladt a sértetthez és kikapta azt, majd 

elmenekült a helyszínről.    

 

A sértett táskájában nem csak készpénz, hanem személyes iratai is benne 

voltak, utóbbiakat a sértett egy szeméttárolóba dobta.  

 

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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2020. 02. 13. 

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem 

12.B.65/2019. H. B. A.  vádlott nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel és a 

bűncselekmény elhárítására 

idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

2020. 02. 13. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint több, mint 40 késszúrással végzett egy idős miskolci 

férfival. 

 

A vádirati tényállás szerint a hajléktalan életmódot folytató vádlott egy 

ismerősétől kapott kulcsot az idős sértett lakásához, melyet az korábban 

lopott el a sértettől. 

2018. december 26-án a vádlott bement a magánál tartott kulccsal az idős 

férfi által lakott társasházba, majd bekopogott hozzá. A sértett beengedte a 

férfit és a konyhába mentek, beszélgettek. A vádlott azonban a nála lévő 

táskából elővett egy kést és több alkalommal megszúrta, megvágta a 

sértettet, aki a földre esett.  

A vádlott ezt követően a földön fekvő sértettet egy pléddel takarta le, majd a 

lakás átkutatása után magához vett 120.000,- forint készpénzt, átöltözött és 

elmenekült a helyszínről. A férfi a kést és a véres ruhákat egy benzinkút 

hulladékgyűjtőjébe dobta. 

A néhai sértettet két nappal később rokonai találták meg.  

 

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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2020. 02. 13. 

Miskolci Járásbíróság • Fsz/19. sz. tárgyalóterem 

25.Fk.2283/2019. H. R. vádlott és 

társa 

rablás bűntette és 

más 

bűncselekmény 

2020. 02.13. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak és nőnek a 

büntetőügyében, akik a vád szerint saját házában törtek rá az Ongán, 

egyedül élő 80 éves asszonyra és erőszakkal elvették az értékeit. 

 

A vád szerint a fiatalkorú férfi 2019. január 7-én szólt a nővérének, hogy az 

utcájukban talált egy házat, ahol egy idős asszony él egyedül, így onnan 

értékeket lehetne elhozni. Ezt követően a vádlottak megbeszélték, hogy még 

aznap este végrehajtják tervüket. A testvérpár a késő esti órákban a sértett 

házához ment, maszkot húztak a fejükre, majd a fiatalkorú férfi a nála lévő 

klopfolóval kifeszítette a ház bejárati ajtaját. A sértett a zajra kilépett a 

szobából, mire a férfi a földre szorította és pénzt követelt tőle. Az idős sértett 

félelmében odaadta a nőnek a pénztárcájában lévő 8.500,- forintot. Ezt 

követően a fiatalkorú férfi ismét leszorította az asszonyt, míg társa további 

értékek után kutatott, illetve kivette a sértett füléből annak aranyfülbevalóját 

is. Mivel egyéb tárgyat nem találtak, elszaladtak 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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 13. 

Miskolci Járásbíróság • 26. sz. tárgyalóterem 

38.B.2163/2018. H. M. vádlott és 2 

társa 

csalás bűntette és 

más 

bűncselekmény 

2020. 02.13. 08:00 

Tárgyalást 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 13. 

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

1.Bf.501/2019. R. T. vádlott és 

társa 

maradandó fogyatékosságot 

okozó, foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2020. 02. 13. 08:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a 

„tésztaüzemi balesetként” elhíresült büntetőügyben. 

 

Az első fokon eljáró Tiszaújvárosi Járásbíróság által megállapított tényállás 

szerint a vádlottak egy-egy - és egymással kapcsolatban álló - tiszaújvárosi cég 

ügyvezetői voltak, melyek közül az egyik tésztafélék gyártásával foglalkozott. 

Az ügyvezetőként dolgozó vádlottak így felelősek voltak az üzemben használt 

gépek műszaki állapotáért és jogosultak voltak utasítást is adni az ott 

dolgozóknak.  

Az üzem egyik tésztadagasztó gépe azonban meghibásodott, melyről a 

vádlottak tudtak. A gép ugyan működőképes volt, de tartálya fedelének 

felnyitásakor az ún. biztonsági kapcsolók nem léptek működésbe, így a gép 

nem állt le, hanem tovább dolgozott. Ebben a formában tilos lett volna 

üzemeltetni a dagasztógépet, hiszen munkavédelmi szempontból nem voltak 

adottak a biztonságos működés feltételei. 

A sértett azonban azt az utasítást kapta az egyik vádlottól, hogy ezzel a 

meghibásodott géppel dolgozzon. Amikor a sértett felnyitotta a gép tartályát 

– a biztonsági kapcsolók hiányában – az nem állt le, tovább működött, amikor 

pedig a tartályba nyúlt, a forgásban lévő tengelyek leszakították a sértett bal 

alkarját. A vádlottak továbbá munkavédelmi eszközt sem biztosítottak a 

sértettnek és megfelelő balesetvédelmi oktatásban sem részesítették.  

A csonkolásos sérülés orvosi beavatkozás hiányában akár a sértett halálához 

is vezethetett volna. Az alkar elvesztésével járó sérülés maradandó 

fogyatékosságot okozott a sértettnek. 

 

Az elsőfokú bíróság a vádlottakat fejenként 540.000,- forint pénzbüntetésre 

ítélte. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 13. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.184/2019. B. J. vádlott felfegyverkezve 

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2020. 02. 13. 09:30 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2019 júniusában Rudabányán az éjjeli órákban 

az intézkedő rendőröket életveszélyesen fenyegette, szidalmazta és feléjük 

egy 15 cm pengehosszúságú konyhai késsel többször szúró mozdulatokat 

tett. 

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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2020. 02. 13. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

7.B.26/2020. P. A. vádlott csalás vétsége 2020. 02. 13. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki a 

vád szerint 2018. és 2019. között egy internetes hirdető oldalon olyan műszaki 

cikkeket árult és adott el, melyekkel valójában nem rendelkezett. 

 

A vádirati tényállás szerint 2019. januárjában egy használt laptopot kínált 

eladásra, melyet 4.400,- forintért adott el az egyik sértettnek. Miután a sértett 

átutalta a vádlott bankszámlájára a kialkudott vételárat, a vádlott megígérte, 

hogy küldi a terméket. A férfi azonban az „eladott” számítógéppel nem 

rendelkezett, így azt nem is akarta megküldeni a sértettnek.  

 

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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2020. 02. 13. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • II. sz. tárgyalóterem 

17.B.259/2019. dr. T. E. vádlott Haszonszerzés 

végett elkövetett 

ügyvédi visszaélés 

bűntette 

2020. 02. 13. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak az ügyvéd 

vádlottnak az ügyében, aki a vád szerint ügyfelének az Európai Emberi Jogi 

Bíróság előtti képviseletét vállalta el, azonban a bíróság felhívására a kért 

dokumentumokat nem nyújtotta be, így az eljárás megszűnt. A vádlott ennek 

ellenére arról tájékoztatta az ügyfelét, hogy az eljárás folyamatban van, majd 

pedig, hogy a pert megnyerték. Több éven át jogosulatlanul vette fel a 

megbízási díjakat összesen 880.000,- forintot. 

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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