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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. december 10-14. 

2018. 12. 10. 

Miskolci Törvényszék• 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.17/2018. B. Cs. vádlott  aljas indokból 

elkövetett 

emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 12. 10. 8:30 

Folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, 

aki a vád szerint 2017. július 17-én Mezőcsáton rágyújtotta a házat egy 

édesapára és annak három gyermekére. 

A vádlott a gyermekeit egyedül nevelő édesapával élt egy házban, ám külön 

lakrészben. A két férfi között gyakorta alakult ki veszekedés, a vádlott többször 

azzal fenyegetőzött, hogy fel fogja gyújtani a házat. Ez történt július 17-én éjjel 

is, amikor vádlott ittasan ment haza, hangosan énekelt, kiabált. A sértett 

édesapa rászólt a vádlottra, hogy ne hangoskodjon, mert felkelnek a gyerekek, 

a vádlott ezt sérelmezte és ismét a ház felgyújtásával fenyegette meg a 

sértettet. 

A vádlott távozott, majd hajnali egy órakor tért vissza a házhoz, észlelte, hogy 

a sértettek alszanak, ekkor meggyújtott egy pólót, majd a szőnyegre dobta. 

Miután a szőnyeg és később a ház is lángra kapott, a vádlott távozott a 

helyszínről. A füstre a házban tartózkodó egyik gyermek ébredt fel, aki 

felkeltette apját és testvéreit is. A két nagyobb gyermek kimenekült, azonban 

az édesapa visszament a másfél éves kislányért, amikor is a lakásban lévő 

gázpalack felrobbant. A nagy hő és a tűz következtében az édesapa és kislánya 

életét vesztette. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2018. 12. 10. 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.96/2018. M. Cs. vádlott  uzsora bűntette 2018. 12. 10. 8:30 

Tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, akivel 

szemben uzsora bűntett 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, és gyakorlatilag éheztek. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



2018. 12. 10. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 24. sz. tárgyalóterem 

11.B.1848/2018. H. J. és társa 

vádlottak 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2018. 12. 10. 9:30 

Első tárgyalást tart a bíróság azoknak a sajóládi vádlottaknak az ügyében, 

akik a vádirat szerint agresszívan léptek fel az intézkedő rendőrökkel 

szemben. 

A rendőröket az I. rendű vádlott felesége értesítette, amiatt, hogy a férje 

napok óta agresszívan viselkedett. A segítségüket kérte, hogy otthonukból ki 

tudjon pakolni és gyermekével el tudjon menni. Miközben a rendőrök ezt 

felügyelték, az I. rendű vádlott édesanyja, a II. rendű vádlott fenyegetni kezdte 

a rendőröket. Az I. rendű vádlott a rendőrök jelenlétében is agresszívan lépett 

fel a feleségével szemben, így őt időközben ki is kellett küldeni a házból. A 

rendőrök a szolgálati autóba ültették a feleséget és a gyermeket, ezt látva az 

I. rendű vádlott kiabálni kezdett és megpróbálta kivenni őket onnan. A 

helyszínen nagy számban rokonok is összegyűltek. Az I. rendű vádlott az autó 

körül rohangált és ordított, fenyegette és szidalmazta a rendőröket. Kővel 

akarta megdobni őket, illetve egy kapával indult meg feléjük, Ezzel csak akkor 

hagyott fel és torpant meg, amikor a rendőr szolgálati fegyverét elővette és 

figyelmeztette, hogy használni fogja, ha nem hagy fel cselekményével. A II. 

rendű vádlott mindeközben tovább szidalmazta a rendőröket. Az I. rendű 

vádlott elmenekült a helyszínről. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 12. 11. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 29. sz. tárgyalóterem 

12.Fk.1290/2018. B. S. és 3 társa 

vádlottak 

közérdekű üzem 

működése 

megzavarásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 12. 11. 8:00 

Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik 2017 márciusában Belegrádnál a Hernád folyón átívelő kábelt 

levágták, majd értékesíteni akarták azt. Mikor a kábel burkolatát égetni 

kezdték, füst keletkezett, melyet a hernádkaki önkormányzat dolgozói 

észleltek. Amikor az önkormányzat munkatársa a helyszínre érkezett a 

vádlottak elfutottak. 

A cselekmény miatt 41 településen szünetelt az internet, telefon és televízió 

szolgáltatás, illetve 25 településen szünetelt a köztéri kamerarendszer. Az 

üzemkiesés több, mint négyezer embert érintett és mintegy 12 órán át 

tartott. A vádlottak a nyomozás során a bűncselekmény elkövetését 

beismerték. 

Akár ítélethirdetés is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 12. 11. 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • I./118. sz. tárgyalóterem 

2.Bf.617/2018. J. Cs. és társa 

vádlottak 

kerítés bűntette 2018. 12. 11. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa abban a 

büntetőügyben, amelyben az első fokon eljáró Ózdi Járásbíróság az I. r. 

vádlottat kerítés, prostitúció elősegítése, személyi szabadság megsértése, 

kiskorú veszélyeztetése miatt 6 év, a II. r. vádlottat kerítés, prostitúció 

elősegítése és kiskorú veszélyeztetése miatt 2 év büntetésre ítélte. A 

fiatalkorú III. r. vádlottat próbára bocsátotta, a „kuncsaftokkal” szemben 

felfüggesztett börtönbüntetést alkalmazott. 

A járásbíróság által megállapított tényállás szerint az I. r. vádlott férfi és a III. 

r. vádlott nő között szerelmi kapcsolat volt, mindketten ismerték a II. r. vádlott 

férfit. Az férfi vádlottak megállapodásuknak megfelelően úgy akartak pénzt 

szerezni, hogy szexuális szolgáltatásra lányokat közvetítenek ismerőseiknek. 

Az I. r. vádlott arra kérte a III. r. vádlottat, hogy beszéljen rá fiatal – akár 18 év 

alatti – lányokat, hogy férfiakkal pénzért szexuális cselekményt végezzenek. A 

III. r. vádlott – barátja, az I. r. vádlott kérésére – egyik lány ismerősének 

felajánlotta a prostitúciós tevékenység lehetőségét, amibe a kiskorú sértett 

beleegyezett. A vádlottak tudták, hogy a lány még kiskorú, ennek ellenére 

férfiaknak „közvetítették” szexuális cselekményekre. A sértett körülbelül 30 

alkalommal végzett pénzért szexuális cselekményt az I. r. és a II. r. vádlottak 

által szervezett módon. A vádlottak a szervezésért alkalmanként 2.000.- Ft-ot 

kaptak. A vádlottak később lakhatást is biztosítottak a sértettnek, ahonnan 

maguk vitték a fiatal lányt a szexuális cselekmények helyszínére. A sértett 

2014 szeptemberétől októberéig élt az I. r. vádlott lakásán, majd amikor 

onnan távozni próbált, azonban az I. r. vádlott nem engedte, megfenyegette 

a sértettet, valamint az ajtót is rendszeresen kulcsra zárta, így a lány nem 

távozhatott szabadon a lakásból. 

Később az I. r. vádlott a barátnőjét, a fiatalkorú III. r. vádlottat is prostitúcióra 

kérte, abba a lány beleegyezett, majd több alkalommal végzett szexuális 

cselekményeket pénz ellenében. A „kuncsaftokat” az I. és a II. r. vádlottak 

szerezték, a pénz is hozzájuk került. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 12. 11. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.29/2018. V. S. vádlott és 3 

társa 

emberölés 

bűntette 

2018. 12. 11. 9:00 

Folytatja a tárgyalást a Miskolci Törvényszék a dövényi emberölési 

ügyként ismertté vált büntetőügyben. 

A vád szerint az ügy három gyanúsítottja és a sértett férfi gépkocsival indultak 

Putnokra. Az autóban a gyanúsítottak többször megszúrták a sértettet, majd 

elvágták a nyakát. Egy putnoki pincébe vitték, ahol még többször megszúrták. 

Mindezt végignézte a sértett élettársa, aki maga is az ügy sértettje és az 

autóban utazott. A sértett a helyszínen életét vesztette. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 12. 11. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.269/2018. S. L. K. vádlott súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás bűntette 

2018. 12. 11. 10:30 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akinek az édesanyja 2012-ben 20.000,- forint összegű kölcsönt adott 

a sértett részére, azzal, hogy a következő hónapban 30.000,- forintot kell 

visszaadnia. A sértett azonban csak 10.000,- forintot tudott visszaadni a 

vádlott édesanyjának, aki ezután továbbra is 30.000,- forintot követelt. A 

sértett több éven át minden hónapban 10.000,- forintot adott a vádlott 

édesanyjának, mivel nem állt módjában a 30.000,- forintot egy összegben 

teljesíteni. 2017-től – édesanyja egészségi állapota okán – már a vádlott ment 

el a sértetthez a pénz követelése céljából. Egyik alkalommal, amikor a sértett 

közölte, hogy nem tud teljesíteni, a vádlott indulatossá vált és megfenyegette, 

hogy rágyújtja a házát. A sértett élettársa 5.000,- forintot adott át a vádlottnak. 

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 vádlott 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 

  



2018. 12. 12. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.Fk.39/2018. I. Á. vádlott 

 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 12. 12. 8:15 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vádirat szerint bódult állapotban több, mint tízszer az édesapja fejére ütött 

egy kalapáccsal Miskolcon, majd ellökte őt, úgy, hogy a sértett feje az asztal 

élének csapódott. A vádlott bejelentést tett a rendőrségen, hogy az édesapja 

feje nagyon vérzik, majd – nem várva meg a kiérkező mentőket – édesapja 

kocsijával Budapestre indult. Egy benzinkútnál megállva tankolt, de édesapja 

bankkártyájával – mivel azt ő időközben letiltotta – nem tudott fizetni, így került 

sor a rendőri intézkedésre. 

A sértett sérülései közvetetten életveszélyesnek minősülnek. 

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 vádlott 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 

  



2018. 12. 12. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.61/2016. Sz. K. vádlott 

 

emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2018. 12. 12. 13:00 

Várhatóan ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék az emberölés 

bűntettének kísérlete miatt indult büntetőügyben. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott a karácsonyi ünnepekre hazaérkezett 

külföldről és az ünnepeket az édesanyjával, a testvérével és annak családjával 

töltötte, az általuk lakott házban, egy Miskolc melletti kis településen. A 

vádlott és sértett, akik testvérek italoztak, majd vitatkoztak, dulakodtak. 

Miután a sértett felesége rájuk szólt, hogy ne a gyerekek előtt verekedjenek, 

azt az udvaron folytatták. A vádlott több alkalommal, ököllel fejen ütötte a 

testvérét, aki koponyazúzódást szenvedett és vérezni kezdett. Az édesanyjuk 

ugyan szétválasztotta őket, de később a vádlott ismét a sértetthez lépett, és 

két alkalommal mellkasfélen szúrta, melynek következtében életveszélybe 

került, vérző sérüléseit a mentők kiérkezéséig édesanyja és felesége próbálta 

elszorítani. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 12. 12. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas utcai épület II./216. sz. tárgyalóterem 

13.P.20.601/2016.  

 

személyiségi 

jogok megsértése 

2018. 12. 12. 14:00 

Ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék abban a polgári perben, melyet két 

jogvédő szervezet indított meg egy önkormányzattal, egy polgármesteri 

hivatallal és a rendészettel szemben. Kereseti kérelmükben előadták, hogy a 

miskolci szegregátumokban 2011. január 1. óta folytatott, összehangolt, 

közös hatósági ellenőrzések szervezésével, azok lebonyolításával, 

diszkriminatív lakásrendeleti módosítással, a „nyomortelep- felszámolással”, 

a „fészekrakó-problémával” kapcsolatos kommunikációval az alperesek a 

mélyszegénységben élő, túlnyomórészt roma származású lakosokat 

zaklatásban és közvetlen hátrányos megkülönböztetésben részesítették. Míg 

a számozott utcák hátrányos megkülönböztetést megvalósító 

felszámolásával a megjelölt csoportot zaklatásban részesítették és részesítik 

társadalmi, vagyoni helyzetük és nemzetiségi hovatartozásuk miatt, 

folyamatosan megsértve ezzel az egyenlő bánásmódhoz való jogukat. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 


