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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. február 3-7. 

2020. 02. 03. 

Miskolci Törvényszék • 113. sz. tárgyalóterem 

9.B.43/2019. Dr. K. I. I. vádlott különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett 

emberölés 

bűntette 

2020. 02. 03. 

2020. 02. 05. 

8:00 

8:00 

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

vádirat szerint 2018 áprilisában 33 évnyi házasság után egy felmosó nyelével 

okozta a férje halálát a miskolci otthonukban. 
 

A vádirati tényállás szerint a vádlott már hosszabb ideje erőszakos 

magatartást tanúsított a néhai férjével szemben. A szomszédok rendszeresen 

hallották a hangoskodást, szidalmazást, illetve több alkalommal láttak 

bántalmazást is. 
 

A cselekmény elkövetésének napján, 2018. április 19-én a vádlott ismeretlen 

okból a lakásuk fürdőszobájában ismét ütni kezdte a sértettet, puszta kézzel 

és egy műanyag felmosónyéllel. Az ütések többsége a sértett koponyáját érte. 

Az erősen vérző sértettet a konyhába kísérte, leültette, majd a szomszédoktól 

elkérte a mentők telefonszámát és értesítette őket. A kiérkező mentők a 

sértettet eszméletlen állapotban, életjelenségek nélkül találták, újraélesztése 

nem vezetett eredményre. Halálát erőszakos úton szerzett sérülései 

következtében beálló vérzéses sokk okozta, amely az átlagost meghaladó 

testi, lelki gyötrelemmel járt. 
 

A vádlott tagadja a cselekmény elkövetését. 
 

A tárgyalás február 5-én 8 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 03. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 21. sz. tárgyalóterem  

33.B.1369/2019. 
 

S. G. Á. vádlott Hivatalos személy elleni erőszak 

bűntette 
2020. 02. 03. 8:00 

Előkészítő ülést tart a bíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a vádirat 

szerint a 2018 áprilisi országgyűlési választások alkalmával szavazatszámláló 

bizottsági tag volt egy miskolci szavazókörben. A vádlott a nap folyamán a 

bizottság hivatalos bélyegzőjével lepecsételt egy üres jegyzőkönyvet. A 

szavazatszámláló bizottság elnöke (a sértett) felszólította, hogy hagyjon fel 

cselekményével, mivel az nem szabályszerű. A vádlott ennek akkor eleget tett, 

de később megismételte azt. A sértett kérdőre vonta a vádlottat és kérte, adja 

át neki a dokumentumot. A sértett papírt tartó kezének csuklóját a vádlott 

erősen szorítani kezdte és csak akkor engedte el, amikor a sértett elengedte a 

jegyzőkönyvet. 
 

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 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 03. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem  

3.B.96/2018.  
 

M. Cs. vádlott és 

társa  
 

uzsora bűntette  2020. 02. 03. 8:30 

Tárgyalást tart 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, akik gyakorlatilag éheztek.  
 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 04. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.45/2019. L. J. vádlott és 

társa 

nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete 

és más bűncselekmények 

2020. 02. 04. 

 

09:00 

Tárgyalást tart a törvényszék annak a két férfinak az ügyében, akik a vád 

szerint betörtek idős ismerősük otthonába, ahol értékei megszerzése 

érdekében bántalmazták és egy székhez kötözték. 

A rendelkezésre álló adatok szerint 2017. november 29-én a késő esti órákban 

az idős sértett a miskolci lakásában tartózkodott, amikor a vádlottak a háza 

előtt elhaladva észlelték, hogy az egyik szobában világos van és látták, hogy az 

általuk korábbról ismert sértett otthon tartózkodik. Elhatározták, hogy 

bemennek a házba és megszerzik a sértett értékeit.  

Amikor a vádlottak bejutottak az ingatlanba, a sértett a zajra a bejárati ajtóhoz 

ment, mire a két férfi anélkül, hogy bármit mondott volna, ütlegelni kezdte, 

majd egy székhez kötözte az idős férfit és pénzt követeltek tőle. A sértett a 

bántalmazások következtében elmondta, hol tartja a pénzét, értékeit és 

bankkártyáját. Mielőtt a vádlottak a megszerzett értékekkel együtt távoztak 

volna a helyszínről, a lekötözött sértett száját leragasztották, akire két nap 

múlva a szomszédja talált rá.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 04. 

Miskolci Járásbíróság • 30. sz. tárgyalóterem 

38.B.2154/2018. H. O. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette és 

más 

bűncselekmény 

2020. 02. 04. 9:00 

 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik a vádirat szerint elhatározták, hogy Miskolcon egy prostituálttal szexuális 

cselekményt folytatnak, és ennek során észrevétlenül elveszik a nála lévő 

készpénzt. A sértett először a II. rendű vádlottnak nyújtott szexuális 

szolgáltatást, majd az I. rendű vádlott következett. A sértett elkezdte a 

cselekményt, amikor az I. rendű vádlott jelzett a II. rendű vádlottnak, hogy a 

sértett lábánál lévő pénztárcát vegye el, aki ennek eleget is tett. A sértett 

azonban mindezt észlelte és kiabálni kezdett. A II. rendű vádlott vissza akarta 

adni a pénzt, de társa erőteljesen rászólt, hogy ne tegye. A sértettet rángatni 

kezdte és veréssel, szurkálással fenyegette. A vádlottak a készpénzzel együtt 

elhajtottak a helyszínről. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 05. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem  

3.B.393/2019.  
 

H. G. vádlott és 

társa  
 

Hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020. 02. 05. 8:30 

Előkészítő ülést tart a bíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik a 

vádirat szerint Encs-Fügödön 2019 októberében a csendháborítás miatt 

intézkedő rendőrökkel szemben agresszívan léptek fel. 
 

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 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 02. 06. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 28. sz. tárgyalóterem  

9.B.1979/2019. 
 

Sz. B. vádlott Halált okozó foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

vétsége  

2020. 02. 06. 8:00 

Előkészítő ülést tart a bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, aki a 

vádirat szerint egy autószerelő telepen képesítés nélkül, számos munkavédelmi 

szabályt megszegve szerelte egy pótkocsi hidraulika rendszerét. A telepre érkező 

sértett ismeretlen okokból behajolt a pótkocsi váza és puttonya közé és az alvázra 

hasalt. A ki nem támasztott felépítmény lezuhant és maga alá  nyomta a sértettet, 

aki 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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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