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2020. 02. 24. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

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

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2020. 02. 24. 

 

08:00 

Perbeszédeket hallgat meg 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. 

Ítélethirdetés nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 24. 

Miskolci Törvényszék • I/127. sz. tárgyalóterem 

4.B.59/2019. M-B. J. Gy. 

vádlott 

életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette 

2020. 02. 24. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2018 novemberében a délutáni órákban 

Kazincbarcika hétvégi házas övezetében kerékpárjával hazafelé tartott, 

amikor a sértett az autójával elhajtott mellette. A vádlott számon kérte, hogy 

mit keres azon az úton, majd vitatkozni kezdtek. A vádlott a portájához érve 

egy ásót vett magához, amelyet feje fölé tartva a sértett felé indult, aki erre 

válaszul az autó kesztyűtartójából egy gázpisztolyt vett elő és figyelmeztető 

lövést adott le a levegőbe. Ezt követően a vádlott a sértett fejére mért egy ütést 

az ásóval, aki viszont kétszer a vádlott irányába lőtt a pisztollyal. A vádlott 

továbbra is támadni próbált, de a sértett kicsavarta kezéből az ásót és egy 

zártkert udvarára dobta. A sértett koponyatörést 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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 24. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 10. sz. tárgyalóterem 

1.B.200/2019. 

 

B. G. vádlott nagyobb kárt okozó csalás 

bűntette és más bűncselekmény 

2020. 02. 24. 09:00 

Tárgyalást tart és tanúkat hallgat meg a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a 

vádlottnak az ügyében, aki a vádirati tényállás szerint rabtársa nevében és 

aláírását meghamisítva kártalanítás iránti kérelmet nyújtott be az Igazságügyi 

Minisztériumhoz és annak kifizetését egyik családtagja bankszámlaszámára kérte, 

ahonnan rokonai a pénzt felvették – és abban a tudatban, hogy az a vádlotté – 

elköltötték. A kár több, mint 500 ezer forint. 

 

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. 25. 

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem 

12.B.30/2018. B. R. és társa 

vádlott 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2020. 02. 25. 08:00 

Perbeszédeket hallgat meg a Miskolci Törvényszék azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés 

bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vád szerint az I. rendű vádlott és ismeretlen társa megkérték a II. rendű 

vádlottat, hogy gépkocsijával vigye el őket egy korábbi lopásuk helyszínére, 

mert az I. rendű vádlott igazolványa ott kiesett a zsebéből és azt szeretnék 

visszaszerezni. A II. rendű vádlott ebbe beleegyezett, elvitte társait az 

ingatlanhoz, s míg az I. rendű vádlott és társa oda bementek, addig ő az 

autóban odakint várakozott. Az I. rendű vádlott és ismeretlen társa a kilincsre 

zárt bejárati ajtó kinyitásával jutottak be a házba és kutatni kezdtek. A 

szomszéd szobában alvó sértett azonban felébredt és elindult feléjük. Az I. 

rendű vádlott azonban ököllel és egy ventilátor csövével a sértett fejére több 

ütést mért. Az I. rendű vádlott és társa ezután tovább keresgéltek, majd annak 

ellenére, hogy a sértett értékeire is rátaláltak, semmit nem vittek magukkal, 

kivéve a sértett telefonkészülékének kézibeszélőit, amelyeket az udvari 

szeméttárolóba dobtak annak érdekében, hogy ne tudja értesíteni a 

rendőrséget. A sértett nyolc napon túl gyógyuló koponyasérüléseket 

szenvedett, amelyek csupán a szerencsének köszönhetően nem váltak 

életveszélyessé. 

Ítélethirdetés nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 25. 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság• I./ 119. tárgyalóterem 

1.Fkf.677/2019. B.K. vádlott és 2 

társa  

rablás bűntette és 

más 

bűncselekmények  

 

2020. 02. 25. 08:15 

A Miskolci Törvényszék nyilvános ülést tart annak a három férfinak az 

ügyében, akik útonállók módjára támadtak meg Ózdon egy hat fős, fiatalokból 

álló társaságot. 

Az elsőfokon eljárt Ózdi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint 2018. 

március 29-én, 22 óra körüli időben a két felnőtt- és a fiatalkorú vádlott Ózd 

egyik forgalmas utcáján találkozott össze a sértettekkel, akiktől cigarettát 

kértek. Mivel a fiatalok nem tudtak adni, a három férfi azonnal fenyegetni és 

lökdösni kezdte őket. A vádlottak ezt követően egy kevésbé forgalmas utcába 

vitték a sértetteket, ahol átkutatták zsebeiket és elvették a náluk lévő 

értékeket: mobiltelefonjaikat, illetve egy bluetooth hangszórót.  A vádlottak a 

zsákmány szétosztása után sem engedték el a sértetteket, akik hiába 

próbálták visszakérni az elvett tárgyakat, válaszként tovább lökdösték, sőt a 

III. rendű vádlott még fel is pofozta őket. A három férfi csak azt követően 

engedett el két sértettet, miután az I. rendű vádlott egyiküket arra 

kényszerítette, hogy csókolja meg a III. rendű vádlott kezét. A szabadon 

engedett sértettek azonnal segítséget kértek egy, a közelben található 

szórakozóhelyről, ahonnan többen is a foglyul ejtett sértettek keresésére 

indultak. A vádlottak azonban velük szemben is agresszíven léptek föl, így nem 

tudták megakadályozni, hogy elmeneküljenek a helyszínről. 

Az Ózdi Járásbíróság csoportosan elkövetett rablás, rablás kísérlete és 

személyi szabadság megsértése miatt mondta ki bűnösnek mindhárom 

vádlottat, továbbá az elkövetésben vezető szerepet betöltő I. rendű vádlottat 

garázdaság elkövetése miatt is. Mindezek elkövetéséért a járásbíróság az I. 

rendű vádlottat 7 év fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra, a II. 

rendű vádlottat 3 év 6 hónap fiatalkorúak börtönbüntetésére és 3 év 

közügyektől eltiltásra, míg a III. rendű vádlottat 6 év fegyházbüntetésre és 6 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 25. 

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

6.B.177/2019. K. B. I. vádlott Halált okozó segítségnyújtás 

elmulasztásának bűntette 

2020. 02. 25. 

 

08:00 

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

vádirat szerint szóbeli megállapodás alapján gondozta a 70 éves, mozgásában 

korlátozott, magát ellátni nem tudó néhai sértettet ózdi otthonában. 

 

A vádbeli napon, 2017 decemberében fagypont körüli kinti hőmérséklet 

mellett a vádlott nem gondoskodott a helyiség megfelelő felfűtéséről. Az 

ágyban fekvő sértett egyre kevésbé reagált a külső ingerekre, majd 

beszédképtelenné vált. A vádlott ennek ellenére egy egész napon át nem kért 

orvosi segítséget, csak a kora esti órákban értesítette a mentőket, akik a kihűlt 

állapotban lévő sértettet kórházba szállították. A sértett másnap elhunyt, 

akinek az életét az időszerű orvosi ellátás megmenthette volna. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 26. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 17. tárgyalóterem 

14.B.2125/2019. M.L.P. vádlott  rablás bűntette 2020. 02. 26. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki ismeretlen társával együtt kirabolt egy nőt a miskolci 

Deszkatemplom temetőjében.  

A vád szerint a férfi és ismeretlen társa 2018. december 10-én, a déli órákban 

odamentek a sértetthez, hogy tőle a pontos idő után érdeklődjenek, illetve 

pénzt kérjenek, mert nem tudnak hazautazni. A nő oda is adta a pénzt a 

vádlottnak, majd sietve távozott a temető kijárata felé.  

A deszkatemplom kijárata előtt a vádlott ismét megszólította az asszonyt és 

úgy tett, mintha vissza akarná adni a pénzt, miközben társa a nő mögé állva 

megrántotta annak kabátját, aki ettől a földre esett. Ezt követően a két férfi 

kitépte az asszony kezében lévő táskát és két szatyrot, majd elszaladtak a 

helyszínről. A táskában készpénz és vásárlói kártyák voltak, mintegy 33.000,- 

forint értékben.  

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. 26. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.31/2018. H. G. vádlott különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett 

emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2020. 02. 26. 08:00 

Folytatja a bizonyítást 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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2020. 02. 27. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

7.B.72/2018. dr. T. E. vádlott 

 

ügyvédi 

visszaélés 

bűntette 

2020. 02. 27. 09:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak az ügyvéd foglalkozású 

vádlottnak az ügyében, aki a vád szerint hivatását felhasználva csalást, 

sikkasztást, ügyvédi visszaélést és okirathamisítást követett el. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2012. évben teljes körű jogi képviselet 

ellátására kötött tartós megbízási szerződést a sértett gazdasági társaság 

képviselőjével. A sértett a megbízási díjat rendszeresen fizette a vádlottnak. 

2013-ban a sértett képviselője 15 millió forint összegű követelése 

érvényesítésére kérte a vádlottat, melynek teljesítésére az ügyvéd a megbízási 

szerződés keretein belül ígéretet tett, azonban semmilyen intézkedést nem 

foganatosított. A vádlott mulasztása miatt a sértett a követelését az adós 

céggel szemben indult felszámolási eljárásban nem tudta érvényesíteni. 

Egy másik alkalommal a sértett társaság jelzálogjog törlése iránti ügyintézésre 

adott megbízást a vádlottnak. A vádlott ígértet tett az ügyintézésre, azonban 

munkát nem végzett, eljárást nem kezdeményezett a sértett érdekében. 

2013-ban a vádlottat egy magánszemély ügyfele azzal bízta meg, hogy tegyen 

feljelentést a nevében. A vádlott erre ígéretet tett, a sértettet téves 

információkkal látta el, azonban az ügyben nem intézkedett. 

Egy másik esetben – 2016 áprilisában – 1.200.000.- forintot vett át egyik 

ügyfelétől azért, hogy ügyében perújítást kezdeményezzen. A megbízás 

teljesítésével kapcsolatban a sértettel és családtagjaival valótlan 

információkat közölt, munkája igazolására hamis okiratokat mutatott nekik. 

Miután kiderült, hogy semmit nem tett a megbízás teljesítése érdekében, az 

átvett megbízási díjat visszafizette. 

2017-ben az ügyvéd vádlott ingatlan adásvételi szerződés készítésére kapott 

megbízást. A megállapodás szerint a vevő a vételár utolsó részletét a vádlott 

letéti számlájára utalta át. A vádlott az átutalt pénzt nem fizette ki a 

jogosultaknak, őket valótlan állításokkal hitegette, majd több hónap elteltével 

a pénz egy részét átadta nekik, azonban több mint 3.000.000.- forinttal nem 

számolt el. 

 

Az ügyben akár perbeszéd is várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 02. 28. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.13/2018. F. Zs. vádlott különösen jelentős értékre 

elkövetett sikkasztás 

bűntette 

2019. 02. 28. 09:00 

A védői perbeszédet hallgatja meg a törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki 2000-től 15 éven keresztül volt egy befektetési szolgáltató 

miskolci fiókjának értékpapírkereskedéssel foglalkozó fiókvezető-helyettese, 

valamint fiókvezetője.  
 

A vád szerint a vádlott 2010 nyarán megállapodott egy ismerősével, hogy a 

férfi feleségének számláján elhelyezett befektetéseket brókerként kezelje. A 

vádlott 2011-től 2014-ig több mint 440 millió forint készpénzt vett el a rábízott 

vagyonból. A vádlott további 13 alkalommal a sértett számláján elhelyezett 65 

millió forintból a befektetési céltól eltérően átutalásokat hajtott végre más 

magánszemélyek, illetve cégek felé. Az okozott kárból 9 millió forint térült 

meg.  

 

Ítélethirdetés nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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