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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. január 13-17. 

2020. 01. 13. 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.30/2018. B. R. és társa 

vádlott 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2020. 01. 13. 9:30 

Folytatja a bizonyítást 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. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

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


 

 

2020. 01. 14. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 14. tárgyalóterem 

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

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette  

 

2020. 01. 14. 8:00 

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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 

2020. 01. 14. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.217/2019. H. K. vádlott és 

társa 

aljas indokból 

elkövetett súlyos 

testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020. 01. 14. 8:00 

A bíróság a bizonyítást videófelvételek megtekintésével folytatja az Encs-

fügödi lincselés ügyében. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2018. október 6-án Encs Fügöd 

városrészén egy családi rendezvényen vettek részt és italoztak. A sértett 

ugyanezen a délutánon autóval közlekedett a településen, amikor az úttest 

szélén parkoló autó takarásából elé szaladt a II. rendű vádlott kislánya. A 

sértett hirtelen manővere ellenére sem tudta elkerülni az ütközést és a 

gyermeket elütötte. A sértett azonnal kiszállt és segítséget kért. 

A balesetet észlelve többen kiszaladtak a környező házakból és a sérült 

gyermeket bevitték egy udvarra. Ekkor az I. rendű vádlott kiszaladt az útra és 

a sértettnek rontott: lendületből ököllel arcon ütötte, majd ütlegelni kezdte. 

Néhányan a sértett védelmére keltek és próbálták az I. rendű vádlottat 

távoltartani, aki ekkor az autót kezdte rugdosni.  

Mindezzel egy időben a II. rendű vádlott is odarohant a sértetthez és 

megfenyegette, ha meghal a kislány, akkor megöli, majd a ruháját rángatta és 

ütni kezdte.  

Az I. rendű vádlottat azonban nem sikerült megnyugtatni, továbbra is 

agresszívan, fenyegetően viselkedett. Az összegyűlt tömeg, majd a kiérkező 

mentők, rendőrök jelenléte ellenére sem hagyott fel viselkedésével, sőt az 

ekkor már a helyszínen tartózkodó rendőrök szolgálati gépjárműveit is ütötte. 

A II. rendű vádlott pedig a sértett helyszínre érkező egyik családtagját vágta 

torkon és lökdöste. 

Az eseményeknek végül a folyamatosan kiérkező rendőri egységek vetettek 

véget és biztosították a helyszínt. A sértett számos sérülést szenvedett, 

amelyek között van maradandó fogyatékosságot okozó és nyolc napon túl 

gyógyuló is. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 

 

  

mailto:horvathdora2@miskolc.birosag.hu


 

 

2020. 01. 14. 

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

6.B.66/2019. L. É. és két társa vádlottak csoportosan elkövetett 

önbíráskodás bűntette 

2020. 01. 14. 

 

8:00 

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

akiket csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntettének elkövetésével vádol az 

ügyészség. 

A vád szerint az I. rendű és a II. rendű vádlottak – egymást nem ismerve – viszonyt 

folytattak a sértettel, melyért anyagi ellenszolgáltatást kaptak, illetve amelyből 

később is hasznot reméltek. 2018 augusztusában derült ki, hogy a sértett 

mindkettőjükkel kapcsolatot tart fenn, ami miatt a két nő felháborodott, 

megkárosítva érezték magukat. Elhatározták, hogy „kárpótlásként” pénzt és 

használati tárgyakat vesznek magukhoz a sértett lakásából, így bántalmazni 

kezdték, többször megütötték és felpofozták, majd átkutatták a lakást is. Ennek 

során jelen volt a II. rendű vádlott egyik férfi ismerőse is, a III. rendű vádlott, aki 

feltartóztatta a menekülni próbáló sértettet, karját hátra csavarta, megkötözte, 

száját kitömte.  

Az I. rendű vádlott néhány ezer forintot érő ingósággal távozott a lakásból, míg a 

II. rendű és III. rendű vádlottak egy bankautomatához vitték a sértettet, aki csak 

1.000,- forintot tudott számlájáról levenni és részükre átadni. A sértett egy 

óvatlan pillanatban elmenekült és rendőri segítséget kért. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2020. 01. 14. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

7.B.72/2018. dr. T. E. vádlott 

 

ügyvédi 

visszaélés 

bűntette 

2020. 01. 14. 8:45 

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. 

 

Akár perbeszéd is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 

2020. 01. 14. 

Miskolci Járásbíróság • I/112. sz. tárgyalóterem 

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

bűntette 

2020. 01. 14. 9:00 

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 bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 

 

2020. 01. 15. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

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

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2020. 01. 15. 

 

8:00 

Tárgyalást tart 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. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 

 

20120. 01. 15. 

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. 01. 15. 8:30 

Tanúkat hallgat meg 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 

2020. 01. 15. 

Miskolci Törvényszék• Encsi Járásbíróság fszt. 3. tárgyalóterme 

12.B.26/2018. B. J. vádlott  halált okozó testi sértés 

bűntette 

2020. 01. 15. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék az Encsi Járásbíróság földszint 

3. számú tárgyalótermében annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben 

halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat értelmében a vádlott és a sértett 2007 óta élettársak, közöttük több 

alkalommal alakult ki veszekedés, mely gyakorta tettlegességbe torkollott. A 

konfliktusok többnyire a vádlott féltékenységére voltak visszavezethetők. 2017. 

július 13-án a vádlott az ágyban fekvő, 85 éves élettársát egy több, mint fél 

méter hosszú bottal, seprűnyél darabbal, valamint puszta kézzel legalább tíz 

alkalommal testszerte megütötte, majd a férfi elaludt. Másnap reggel a vádlott 

egy járókelőt kért meg, hogy nézze meg az élettársát, mert hidegnek érezte a 

kezét. A nő a házban észlelte, hogy a sértett meghalt. 

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 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 

2020. 01. 15. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 14. tárgyalóterem 

14.B.1601/2019. Sz. T. vádlott  Közfeladatot ellátó személy 

eljárásában elkövetett 

bántalmazás bűntette 

2020. 01. 15. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a buszvezető  

vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint 2018 novemberében a késő esti 

órákban keveredett szóváltásba az erősen ittas állapotban járműre felszálló 

sértettel, aki leszállási szándékát jelezte, azonban a vádlott a megállóban nem 

állt meg és nem nyitotta ki a busz ajtaját. A sértett egy későbbi megállóban 

szállt le és a járdára esett. Ekkor a vádlott is leszállt a járműről és fejen rúgta 

a földön fekvő, felkönyöklő sértettet, majd a járművel elhagyta a helyszínt. A 

sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket 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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2020. 01. 16. 

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. 01. 16. 

 

8:00 

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. 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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Miskolci Járásbíróság • 221/B. sz. tárgyalóterem 

22.B.966/2019. L. G. vádlott rablás bűntette 2020. 01. 16. 8:00 

Perbeszédeket hallgat meg a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint Miskolcon két alkalommal is megtámadta az idős, 

nehézkesen mozgó sértetteket. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a nő 2019. január 21-én és február 25-én 

is kirabolt egy-egy idős, mozgásszervi problémákkal küzdő asszonyt 

Miskolcon. Az első alkalommal egy lépcsőházban támadt a 82 éves sértettre. 

Az idős nőt ellökte, majd a szatyrából elvette pénztárcáját, az abban található 

14.000,- forinttal együtt. A második alkalommal a vádlott egy áruház melletti 

forgalmas útszakaszon állította meg a 71 éves sértettet, akinek figyelmét 

elterelve, kitépte bal füléből annak arany fülbevalóját. 

Akár ítélet is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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Kazincbarcikai Járásbíróság • II. sz. tárgyalóterem 

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

végett elkövetett 

ügyvédi visszaélés 

bűntette 

2020. 01. 16. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak az ügyvéd 

vádlottnak az ügyében, aki 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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 


