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2020. 02. 17. 

Miskolci Törvényszék • I/113. sz. tárgyalóterem 

9.B.62/2019. 

 

Ny. I. S. vádlott gondatlanságból elkövetett 

emberölés vétsége 

2020. 02. 17. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt emelt vádat 

az ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlott és felesége, a néhai sértett egy borsodi kistelepülésen 

éltek egy házban, de külön lakrészen. A sértett nehezen mozgott, beteges volt, így 

a vádlott gondozta. Nehéz anyagi körülményeik miatt előfordult, hogy esténként 

gyertyával világítottak.  

2018 szeptemberének egyik estéjén a vádlott két gyertyát gyújtott meg felesége 

lakrészében, viaszt csepegtetett a linóleummal borított ablakpárkányra és abba 

helyezte bele azokat, majd elment lefeküdni saját szobájába. A gyertya alatti 

éghető anyagok azonban meggyulladtak. A lassú égési folyamat közben sok füst 

keletkezett. Miután a sértett felébredt, próbált kimenekülni, de csak az ajtóig jutott 

és a füst belélegezése miatt eszméletét vesztette.  

A vádlott éjjel ébredt fel a füstszagra, átment a feleségéhez, ahol eszméletlen 

állapotban a földön találta. Azonnal kivitte a levegőre, a tüzet eloltotta és 

értesítette a mentőket, tűzoltókat. A sértett azonban a szén-monoxid mérgezés 

következtében életét vesztette. 

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 

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

 

2020. 02. 17. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.43/2017. Dr. Sz. Sz. J. vádlott és 8 

társa  

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2020. 02. 17. 

2020. 02. 19. 

2020. 02. 21. 

09:00 

Perbeszédekkel folytatja a tárgyalást a Miskolci Törvényszék azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik ellen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint 2016 elején egy ukrán állampolgár azzal kereste meg a III. rendű 

vádlottat, hogy szervezze meg Magyarországon a „cola” fantázia nevű kábítószer 

előállítását. A III. rendű vádlott összeismertette a gyártási folyamatot ismerő II. 

rendű és a mákszalmát biztosítani tudó I. rendű vádlottat.  A gyártást hárman 

készítették elő, amelynek során telephelyet vásároltak, illetve megállapodtak a IV. 

rendű vádlottal 4 tonna mákszalma átadásáról. A IV. rendű vádlott állami engedély 

birtokában jogosult volt annak átmeneti tárolására, de az engedély kereteit 

túllépve a kért mennyiséget társai rendelkezésére bocsátotta. Az V., VI., VII., VIII. és 

IX. rendű vádlottak a feldolgozás folyamatában vettek részt. A vádlottak a 

mákszalmából a jelentős mennyiség alsó határát többszörösen meghaladó 

mennyiségű morfint nyertek ki. 

A tárgyalás 2020. február 19-én és 21-én 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 02. 17. 

Miskolci Törvényszék • 32. sz. tárgyalóterem 

17.B.55/2019. K. B. vádlott és 

társa 

előnyért hivatali helyzetével 

egyébként visszaélve 

elkövetett hivatali 

vesztegetés elfogadásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2020. 02. 17. 09:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a volt pénzügyőr I. rendű 

vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint „segítségét” ajánlotta fel egy 

büntetőeljárás kedvezőbb lefolyása érdekében. 

 

A vádirati tényállás szerint a volt pénzügyőr főhadnagy I. rendű vádlott a II. 

rendű vádlottal annak üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan 

összeismerkedett 2018. évben, majd köztük baráti kapcsolat alakult ki. Az I. 

rendű vádlott munkaköréből adódóan az 1. számú tanúról bűnügyi 

információkhoz jutott. Rákérdezett a II. rendű vádlottnál, esetleg ismeri-e őt, 

aki közölte, hogy ismeri, mert korábban a cégénél dolgozott. Ekkor az I. rendű 

vádlott valótlanul elmondta a II. rendű vádlottnak, hogy hivatali minőségéből 

tud az 1. számú tanúval szembeni büntetőeljárásról, majd arra kérte, hogy 

vegye fel vele a kapcsolatot, mert, ha igényli, segítséget tud nyújtani az eljárás 

kedvező kimenetele érdekében. A II. rendű vádlott kapcsolatba lépett az 1. 

számú tanú bizalmasával és elmondta neki az ajánlatot. Az I. rendű vádlott 

később arra is megkérte a II. rendű vádlottat, hogy közölje, a jogellenes 

segítségnyújtásért cserébe 5 millió forintot kér. A II. rendű vádlott az előnyből 

nem kért és nem is kapott volna. A pénz átadására nem került sor. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

 

 

2020. 02. 17. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 

10.B.47/2019. H. D. Á. 

vádlott 

az üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett 

jelentős kárt okozó csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2020. 02. 17. 09:00 

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vádirati tényállás szerint közös képviselői feladatokat látott el több, 

sátoraljaújhelyi társasház esetében. A vádlottnak a társasházak – az ügyben 

szintén sértettként szereplő - pénzintézeténél vezetett folyószámlái felett is 

rendelkezési joga volt. A vádlott jogtalan haszonszerzésre törekedve a 

társasházak képviseletében eljárva, valótlan tartalmú kérelmeket nyújtott be 

államilag támogatott felújítási kölcsönök igénylése érdekében. A sértett 

pénzintézet így összesen mintegy 27 millió forintot utalt át a társasházaknak, 

mely pénz egy részét a vádlott saját céljaira fordította. A vádlott a cselekmény 

megvalósításához hamis magánokiratokat használt fel. 

A tárgyalás során iratismertetésre kerül sor, a bizonyítási eljárás befejezése 

nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 02. 17. 

Szerencsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

4.B.174/2019. A. J. vádlott és 

társa  

közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak bűntette 

2020. 02. 17. 10:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik 2019 áprilisában Mezőzomboron szálltak fel a vonatra és az Olaszliszka-

Tolcsva állomásig kívántak utazni. Az őket ellenőrző kalauzzal vitatkozni kezdtek 

és fenyegették őket. Az állomáson a sértett leszállt a szerelvényről, de a vádlottak 

követték és tovább fenyegették, hogy a vonat alá dobják. Magatartásuknak a 

kiérkező rendőrök intézkedése vetett véget. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

 

2020. 02. 18. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem  

9.B.16/2018.  

 

V. Z. és társai 

vádlottak  

életveszélyt okozó testi sértés bűntette  2020. 02. 18. 08:00 

Tárgyalást tart, melyen tanúkat hallgat ki a Miskolci 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, testszerte rugdosták, 

majd a mozdulatlan sértettet magára hagyták. A sértett életveszélyes 

koponyasérüléseket szenvedett, melynek következtében beszédképtelenné vált.  

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.  

Információ:  dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 02. 18. 

Miskolci Járásbíróság • 26. sz. tárgyalóterem 

28.B.2163/2018. H. M. vádlott és 2 

társa 

csalás bűntette és 

más 

bűncselekmény 

2020. 02.18. 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 

 
  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

 

 

2020. 02. 18. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 18. tárgyalóterem 

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

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette  

 

2020. 02. 18. 08:00 

Tárgyalást tart 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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 02. 18. 

Miskolci Járásbíróság • I/112. sz. tárgyalóterem 

37.B.819/2019. V. K. vádlott közveszélyokozás 

bűntette 

2020. 02. 18. 13:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki 

szerelmi bánatában felgyújtotta otthonát. 

A vád szerint a férfi 2018. július 16-án járdánházi otthonában egyedül 

tartózkodott, amikor a kora délutáni órákban szerelmi bánatában egy 

öngyújtóval meggyújtotta a franciaágyon található lepedőt, mely azonnal 

lángra kapott. A férfi ekkor megijedt, és attól való félelmében, hogy életét 

veszti, kimenekült az utcára. A ház födémszerkezete ugyan meggyulladt, de a 

kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tűz tovább terjedését. 

Amennyiben a tűzoltók nem érkeznek időben a helyszínre, a tető leégett volna 

és a tűz átterjedhetett volna a szomszédos lakóépületre is. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 02. 19. 

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

7.Bf.434/2019. H. I. A. vádlott és 

társai 

aljas indokból (célból) 

elkövetett, személyi 

szabadság megsértésének 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020. 02. 19. 10:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa azoknak 

a vádlottaknak az ügyében, akik órákon át fogva tartották, megalázták, 

bántalmazták ismerősüket. 

 

A bíróság által megállapított tényállás szerint a sértett 2017 májusában 

magánéleti sérelméből fakadó indokkal, káromkodva kereste fel az egyik 

vádlott férfit a lakásán, aki éppen nem tartózkodott otthon. Néhány héttel 

később a sértett és a későbbi vádlottak mégis találkoztak. A vádlottak 

megállásra kényszerítették a sértettet, arcon ütötték, megrúgták, majd 

magukkal vitték egyikük lakásához, ahol a harmadik vádlott is csatlakozott 

hozzájuk. A vádlottak a sértettet letérdepeltették és folyamatosan 

bántalmazták, bocsánatkérésre, megalázó mondatok kimondására és 

feladatok elvégzésére kényszerítették. Az órákon át tartó bántalmazás során 

az egyik vádlott több alkalommal a sértettre fogta gázriasztó-fegyverét is. 

Másnap a sértettet egy benzinkúthoz vitték, ahol kutyának nevezték és 

további megalázó cselekményekre kényszerítették. A sértett könnyebb 

zúzódásokat, horzsolásokat szenvedett. 

Az elsőfokon eljáró Miskolci Járásbíróság a vádlottakat személyi szabadság 

megsértése és testi sértés miatt találta bűnösnek. Egyiküket 3 és fél év, míg a 

másik férfit 3 év letöltendő börtönbüntetésre, harmadik társukat 1 év 10 

hónap - 3 év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre ítélte.  

 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 02. 20. 

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 

2020. 02. 20. 

 

08:30 

Tanúkat hallgat ki a Miskolci Törvényszék annak a férfinak a büntetőügyében, 

akit a vád szerint 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, éjszaka 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 törvényszék 2020. április 7-én folytatja a tárgyalást. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 02. 21. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

9.B.15/2020. 

 

Ö. K. vádlott 

 

nagyobb értékre 

üzletszerűen 

elkövetett 

sikkasztás 

bűntette 

 

2020. 02. 21. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság, annak a vádlottnak az 
ügyében, aki a vádirat szerint egy futárcég alkalmazottjaként dolgozott Borsod-
Abaúj-Zemplén Megye területén. Feladata volt a beszedett pénzösszegek 
napvégi összesítése azzal, hogy a következő munkanapon azokat át kellett adnia 
a munkáltató diszpécserének. A vádlott 2018. január-május közötti időszakban a 
kiszállított küldemények ellenértékét átvette, de mindazzal a sértett munkáltató 
felé nem számolt el, és így több, mint 1.200.000,- forintot jogtalanul 
eltulajdonított. 
 

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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