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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. január 6-10. 

2020. 01. 06. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem  

9.B.16/2018.  
 

V. Z. és 

társai 

vádlottak  

életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette  
2020. 01. 06. 8:00 

Tárgyalást tart 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 és testszerte rugdosták, majd a 

mozdulatlan sértettet magára hagyták. A sértett életveszélyes 

koponyasérüléseket szenvedett, melynek következtében beszédképtelenné 

vált.  
 

Az ügyben perbeszéd megtartása várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu  

  

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
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2020. 01. 06. 

Miskolci Járásbíróság • I/124. sz. tárgyalóterem 

29.B.1582/2019. K. R. vádlott bűncselekmény felismerésére vagy 

elhárítására idős koránál vagy 

fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett rablás bűntette 

2020. 01. 

06. 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak a 
büntetőügyében, aki 1.500,- forintért fenyegetett, majd vert meg egy idős 
házaspárt. 

A vádirat szerint a férfi 2019. június 16-án, az esti órákban a kerítésen 

átmászva jutott be az idős házaspár otthonába, hogy tőlük pénzt 

szerezzen. Miután a sértettek megpróbáltak ellenállni az erőszakos 

kérésnek, a vádlott egy rongydarabbal és öngyújtóval a kezében 

fenyegette meg őket, hogy rájuk gyújtja a házat, ha nem adnak neki 

valamennyi pénzt. A házaspár hiába próbált segítséget kérni, egyiküket a 

földre lökte, míg a másikat megütötte. 

 

A bizonyítási eljárás 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. 07. 

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. 07. 8:00 

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság 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 tárgyalás január 9-én és 14-én 8 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 
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2020. 01. 07. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.92/2019. L. Z. vádlott rablás bűntette 2020. 01. 07. 

 

8:30 

Tárgyalást tart a Szikszói Járásbíróság annak a vádlottnak az 
ügyében, aki 2019. április 28-án, Szikszón kirabolta az idős, 81 éves 
sértettet. A vád szerint a férfi az éppen templomba igyekvő sértetthez 
lépett, majd a karján lévő táskát megrántotta, melytől az a földre esett. 
Miután a vádlott a táskát magához vette, elszaladt a helyszínről.  
 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható.  
 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathdora2@miskolc.birosag.hu


 

2020. 01. 07. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

16.B.254/2019. Sz. J. vádlott és 

társa 

Rablás bűntette és más 
bűncselekmények 

2020. 01. 

07. 

 

13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a 
vádlottaknak az ügyében, akik a vádirat szerint egy kazincbarcikai 
hajléktalanszálló lakóit félelemben tartva, őket rendszeresen, hosszú időn 
át fenyegetve, pénzüket és ruházatukat követelték, ellenállásuk esetén 
bántalmazták is őket. 
 
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@miskolc.birosag.hu 

mailto:horvathdora2@miskolc.birosag.hu


 

2020. 01. 07. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.218/2019. T. I. vádlott Maradandó fogyatékosságot 
eredményező közúti baleset 
gondatlan okozásának 
vétsége 

2020. 01. 

07. 

 

13:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 
ügyében, aki 2017 júniusában Kazincbarcika határában – átlépve a 
megengedett 60 km/h-s sebességet – vészfékezésbe kezdett, ám a nem 
megfelelő fékerőelosztás miatt a jármű haladási iránya megváltozott és a 
vádlott először egy közúti jelzőtáblának ütközött, majd elsodort két 
gyalogost, végül ismét egy táblának ütközött. Az egyik sértett nyolc napon 
belül, míg a másik nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, illetve a 
baleset következtében maradandó fogyatékossága alakult ki. 
 
A bizonyítási eljárás 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. 07. 

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

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

2020. 01. 

07. 

 

13:00 

Előkészítő ülést 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. 
 
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@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathdora2@miskolc.birosag.hu


 

2020. 01. 08. 

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. 08. 8:30 

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 8 napon túl gyógyuló koponyasérüléseket szenvedett, amelyek 

csupán a szerencsének köszönhetően nem váltak életveszélyessé. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 
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2020. 01. 08. 

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

1.Bf.509/2019. B. T. vádlott súlyos testi sértés 

bűntettének 

kísérlete 

2020. 01. 08. 13:30 

 Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa 

annak a vádlottnak az ügyében, aki az elsőfokú bíróság által megállapított 

tényállás szerint egy bentlakásos szociális intézmény lakója volt. 2018. 

szeptember 23-án, az esti órákban a vádlott és a sértett egy szobában 

tartózkodtak, mindketten az ágyukban pihentek. Amikor a sértett szeretett 

volna felkelni, a vádlott hirtelen rátámadt a kezében lévő ceruzával és 

megfenyegette, hogy megöli. A vádlott a támadás során a sértett jobb 

szemének szélét, illetve annak kezeit szúrta meg, mely sérülések 8 napon 

belül gyógyulók voltak. 

Az első fokon eljárt Mezőkövesdi Járásbíróság súlyos testi sértés kísérlete 

miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, mely miatt 1 év börtönbüntetésre 

és 1 év közügyektől eltiltásra ítélte. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathdora2@miskolc.birosag.hu


 

2020. 01. 09. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

16.B.171/2019. V. J. vádlott és 

társa 

bűncselekmény 
felismerésére vagy 
elhárítására idős koránál 
vagy fogyatékosságánál 
fogva korlátozottan képes 
személy sérelmére 
elkövetett csalás bűntette 

2020. 01. 

09. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a két nőnek és 
egy férfinak az ügyében, akik a vád szerint 665.000,- forintot csaltak ki 
egy idős, kazincbarcikai asszonytól egy színlelt feljelentés visszavonása 
érdekében. 
 
Az I. rendű nő élettársi kapcsolatban élt a II. rendű vádlottal, míg a III. 
rendű nő régóta az ismerőse volt. Az I. és II. rendű vádlottak nehéz anyagi 
helyzetben éltek, így elhatározták, hogy pénzt szereznek a II. rendű vádlott 
idős keresztanyjától.  
Ennek érdekében az I. rendű vádlott 2018 augusztusában megkereste a 
III. rendűt, hogy segítsen neki, mert az élettársa keresztanyja nem hagyja 
őket békén. A III. rendű ekkor felhívta telefonon a sértettet és magát 
nyomozónak kiadva azt állította, hogy zaklatás miatt feljelentést tett ellene 
az I. és II. rendű vádlott, de ha a feljelentés díját, a 65.000,- forintot 
kifizeti, akkor azt visszavonják. A kért összeget a sértett később át is adta 
az I. és II. rendű vádlottaknak.  
2018. szeptember 11-én az I. rendű vádlott ismét segítséget kért a III. 
rendűtől, aki újra felhívta a sértettet telefonon és a feljelentés 
visszavonására további 300.000,- forintot kért, melyet a sértett úgyszintén 
kifizetett. Hasonló módszert választva – a III. rendű vádlott segítségével - 
2018. október 14-én, majd 24-én további százezer, majd kettőszázezer 
forintot szereztek a sértettől, mely összegeket már a II. rendű vádlott 
bankszámlájára utalta el.  
Az I. és II. rendű vádlottak az így szerzett pénzt felélték, míg a III. rendű 
vádlott segítségéért egy 6.000,- forint összegű telefonkártya feltöltéssel 
„fizettek”.  
 
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 
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2020. 01. 09. 

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. 01. 

09. 

9:00 

 

A balesetet szenvedett busz utasait, mint tanúkat hallgatja meg a 

Mezőkövesdi Járásbíróság az M3-as autópálya mezőkeresztesi szakaszánál 

2016 decemberében történt buszbaleset ügyében. 

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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 
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2020. 01. 10. 

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. 01. 10. 8:30 

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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 
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2020. 01. 10. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.43/2017. Dr. Sz. Sz. J. és 8 

társa vádlottak  

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2020. 01. 

10. 

9:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást 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 17-én és 18-én 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 
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