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2020. 03. 02. 

Miskolci Törvényszék • I./113. tárgyalóterem 

9.B.68/2019. K. J. vádlott és 

társa 

életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2020. 03. 02. 08:00 

Előkészítő ülést tart a törvényszék annak a két férfinak a büntetőügyében, 

akik a vád szerint Nyékládházán szomszédaikra támadtak 2017 

novemberében, miután egyikük építőanyagot lopott tőlük. 

A rendelkezésre álló adatok szerint az I. rendű vádlott építőanyagot vásárolt 

háza felújításához, melyet az utcára pakolt, majd megkérte fiát, a II. rendű 

vádlottat, hogy minél előbb vigye be azokat az udvarra. A vádlottak 

szomszédságában lakó férfi még aznap magához vett néhány tetőlecet és 

trapéz lemezt mintegy 80.000.- forint értékben. Mikor a vádlottak észrevették, 

hogy hiányzik az építőanyagból, elindultak azt megkeresni.  

A sértettek házánál a késői éjszakai órákban jelentek meg és mivel a 

kiabálásukra senki nem jött ki, bementek az udvarra, ahol megtalálták az 

elvett építőanyagot. Ekkor a vádlottak már a bejárati ajtón kezdtek 

dörömbölni, mire a sértettek kijöttek, akik tagadták a lopás elkövetését és az 

ingatlan elhagyására szólították fel a két férfit. Eközben az I. rendű vádlott 

telefonon kért segítséget a rendőrségtől. A vádlottak és a sértettek között 

szóváltás és dulakodás alakult ki, melynek során a II. rendű vádlott felkapott a 

földről egy több mint 5 kg tömegű vascsövet, és édesapja biztatására ütni 

kezdte a sértetteket. Ennek következtében egyikük életveszélyes 

koponyacsonttörést, míg másikuk 8 napon belül gyógyuló fejsérülést 

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 

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


 

 

 

2020. 03. 02. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem  

9.B.16/2018.  

 

V. Z. és társai 

vádlottak  

életveszélyt okozó testi sértés bűntette  2020. 03. 02. 10:00 

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. 03. 03. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

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

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2020. 03. 03. 

 

10:00 

Ítéletet hirdet 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. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 03. 03. 

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

3.Bf.39/2020. L. G. vádlott rablás bűntette 

 

2020. 03. 03. 08:15 

A Miskolci Törvényszék nyilvános ülést tart annak a nőnek az ügyében, aki 

Miskolcon idős, nehézkesen mozgó sértetteket támadott meg. 

Az elsőfokon eljárt Miskolci Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a 

vádlott 2019. január 21-én Miskolcon a Szentgyörgy utcán követni kezdte a 82 

éves sértettet, majd amikor az idős asszony belépett a lépcsőházban a vádlott 

utána ment és a földre lökte. A földön fekvő sértettől megpróbálta elvenni 

táskáját, azonban a sértett ellenállása miatt csak a pénztárcáját és az abban 

lévő 14.000,- forintját sikerült megszereznie. Egy másik alkalommal, 2019 

február 25-én egy áruház melletti forgalmas útszakaszon állította meg a 71 

éves nehezen mozgó sértettet, akinek figyelmét elterelve, kitépte a füléből 

7.000.- forint értékű arany fülbevalóját.  

A Miskolci Járásbíróság a vádlottat két rendbeli rablás elkövetése miatt 7 és fél 

év fegyházbüntetésre és 8 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. 03. 03. 

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

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

önbíráskodás bűntette 

2020. 03. 03. 

 

08:00 

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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

 

2020. 03. 03. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.401/2019. F. A. vádlott kisebb kárt okozó csalás 

vétsége 

2020. 03. 03. 

 

09:30 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akit kisebb kárt okozó csalás vétségével vádol az ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint a sértett mintegy 130.000,- forintot nyert a TippMix 

játékon, nyertes szelvényének fotóját feltöltötte a Facebook oldalra. A vádlott a 

bogácsi lottózóban egy régebbi, olvashatatlan szelvényt mutatott be és valótlanul 

azt állította, hogy az a sértett által megosztott nyertes szelvény. Arra hivatkozott, 

hogy az autó szélvédője mögött hagyott szelvényről hő hatására tűnt el az írás, 

majd megmutatta a sértett által megosztott fényképet megtévesztve ezzel a 

lottózó alkalmazottját, majd felvette a nyereményt. A sértett így már hiába akarta 

felvenni azt, nem jutott hozzá. 

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:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

 

 

2020. 03. 04. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 17. tárgyalóterem 

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

eljárásában elkövetett 

bántalmazás bűntette 

2020. 03. 04. 08:00 

Tanúkat hallgat ki a bíróság 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 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. 03. 05. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 30. tárgyalóterem 

38.B.2191/2019. H. G. vádlott  rablás bűntette és más 

bűncselekmény 

2020. 03. 05. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak a 

büntetőügyében, aki a vád szerint a büntetés-végrehajtási intézetben rabolta 

ki három zárkatársát. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott 2017. október 14-én 

bántalmazással és fenyegetéssel szerezte meg zárkatársai különféle 

használati tárgyait: pulóvert és cipőt, továbbá élelmiszert, dohányt és kávét 

vett el tőlük. A vádlott a zárkában két férfit is megalázó feladatok teljesítésére 

kényszerített, egyiküket ezen kívül bántalmazta, minek következtében a férfi 8 

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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 03. 05. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • fszt/2. sz. tárgyalóterem 

7.B.410/2019. B. Z. D. és társa vádlottak rablás bűntette és más 

bűncselekmény 

2020. 03. 05. 

 

09:00 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a két vádlottnak az 

ügyében, akik egy mezőkövesdi szórakozóhely előtt vitatkoztak össze a 

sértettekkel, majd verték meg őket. 

A vádirat szerint 2019. októberében, az éjjeli órákban az I. rendű vádlott némi vita 

után mellkason ütötte a szórakozóhelyen lévő egyik sértettet, akinek barátja 

azonnal a segítségére sietett. A kialakult dulakodásba beavatkozott az I. rendű 

vádlott barátja, a II. rendű vádlott is.  

A két sértett ekkor elhagyta a helyszínt, de a vádlottak követték őket a 

szórakozóhellyel szemközti étterem irányába, mely előtt ismételten többször 

megütötték mindkettőjüket. A sértettek hiába próbáltak kitérni a két vádlott elől, 

azok kitartóan futottak utánuk. Amikor utolérték a sértetteket, az I. rendű vádlott 

megfenyegette egyiküket, hogy ha nem adja át a nála lévő valamennyi értéket – 

telefont, pénztárcát, fülbevalót, nyakláncot, gyűrűt -, „kicsinálja”. Mivel a sértett 

nem tett eleget a kérésnek, a vádlott nekiesett és ütni kezdte, miközben 

megpróbálta letépni csuklójáról annak karóráját, illetve füléből fülbevalóját. 

Ekkor már barátja, a II. rendű vádlott is arra kérte, hagyja abba a sértett 

bántalmazását. Végül az I. rendű vádlott egy 6.000,- forint értékű gyűrűt vett el a 

sértettől, majd a II. rendű vádlottal távoztak a helyszínről. 

A sértettek a bántalmazás következében 8 napon belül gyógyuló zúzódásos 

sérüléseket szereztek, egyikük foga le is tört.  

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:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

 

2020. 03. 05. 

Miskolci Járásbíróság • fszt./28. sz. tárgyalóterem 

9.B.2226/2019. K. G. vádlott halálos közúti 

baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2020. 03. 05. 

 

9:00 

 

A műszaki szakértők meghallgatásával folytatja a bizonyítást a Miskolci 

Járásbíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, akivel szemben halálos 

közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vád szerint a terhelt 2016. szeptember 23-án a délutáni órákban Cigánd felől 

Sárospatak irányába a 3814. számú úton a munkáltatója gépjárműjével 

közlekedett, amikor a tehergépkocsi bal oldalával 1,1 méterre áttért a haladási 

iránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, majd a jármű bal első sarokrésze a 

vele szemben közlekedő személygépkocsi bal első sárvédőjével összeütközött. 

A járműben két felnőtt és három kiskorú sértett foglalt helyet. A baleset 

következtében a gépjármű vezetője, és az egyik kiskorú sértett a helyszínen 

életüket vesztették, míg két utas 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett, egy kiskorú sértett pedig 8 napon túl gyógyuló sérülést 

szenvedett. 

 

Az ügyben ítélethirdetés nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

 

2020. 03. 06. 

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. 03. 06. 09:30 

Ítéletet hirdet 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. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:baloghadri@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 03. 06. 

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. 03. 06. 10:00 

Ítéletet hirdet 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. 
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