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2018. 06. 12. 

 

Miskolci Törvényszék • 119. sz. tárgyalóterem 

10.B.13/2018. F. Zs. vádlott 

 

különösen jelentős 

értékre elkövetett 

sikkasztás bűntette 

2018. 06. 12. 8:00 

Első tárgyalást tart a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 2000-

től 15 éven keresztül volt egy befektetési szolgáltató miskolci fiókjának 

értékpapírkereskedéssel foglalkozó fiókvezető-helyettese, valamint 

fiókvezetője.  

A vád szerint a vádlott 2010 nyarán megállapodott egy ismerősével, hogy a férfi 

feleségének számláján elhelyezett befektetéseket brókerként kezelje. A vádlott 

2011-től 2014-ig több mint 440 millió forint készpénzt vett el a rábízott 

vagyonból. A vádlott további 13 alkalommal a sértett számláján elhelyezett 65 

millió forintból a befektetési céltól eltérően átutalásokat hajtott végre más 

magánszemélyek illetve cégek felé.  Az okozott kárból 9 millió forint megtérült. 

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. 06. 12. 

 

Mezőkövesdi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.558/2016. H. N. és társa 

vádlottak 

 

zsarolás 

bűntettének 

kísérlete 

2018. 06. 12. 13:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Mezőkövesdi Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik ellen zsarolás bűntettének kísérlete miatt 

indult büntetőeljárás. 

A II. rendű vádlott kölcsönt kért a sértettől, ám azt többszöri felhívás ellenére 

sem adta vissza. A II. rendű vádlott találkozót beszélt meg a sértettel, amelyre 

az I. rendű vádlottat is magával vitte, akit álnéven mutatott be a sértettnek. 

Mindhárman Miskolcra indultak, a gépkocsival egy ismeretlen erdős részen 

megálltak, majd a két vádlott egy lakóházhoz ment, a sértett az autóban 

maradt. Néhány perc elteltével visszamentek az autóhoz, az I. rendű vádlott 

keze véres volt és egy 10 cm pengehosszúságú kés volt nála. A vádlottak azt 

hazudták az autóban várakozó sértettnek, hogy a lakóházban lévők rájuk 

támadtak, az I. rendű vádlott a késsel megszúrta egyiküket, aki ennek 

következtében meghalt. A vádlottak megfenyegették a sértettet, hogy „ő is 

sittre megy”, mivel tudomása van az emberölésről, a „lelépéshez” 2 millió 

forintot kértek tőle. A sértett végül nem adott át pénzt a vádlottaknak. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

  



 

2018. 06. 12. 

 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

15.B.31/2017. N. S. vádlott 

 

emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2018. 06. 12. 08:30 

Várhatóan ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék annak a vádlottak az 

ügyében, akivel szemben emberölés bűntettének kísérlete miatt indult 

eljárás. 

A vád szerint a terhelt 2016. augusztusában Tiszaújvárosban az ifjúsági 

parkban a sértettel egy társaságban szórakozott. A vádlott előzetes szóváltás 

nélkül a sértettet egy alkalommal ököllel az arcán megütötte, majd többször 

megrúgta, miközben trágár szavakkal illette. Néhány perc elteltével ismét 

szidalmazni kezdte a sértettet, megöléssel fenyegette meg, majd megütötte, 

minek következtében a sértett a földre esett, feje a földhöz ütődött. A földön 

fekvő és védekezésre nem képes sértettet tovább bántalmazta: felső testén 

és a fején rúgta, taposta őt, majd levizelte a testét; végül elhagyta a helyszínt. 

A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2018. 06. 12. 

 

Miskolci Járásbíróság • 221/B. sz. tárgyalóterem 

22.B.2850/2017. S. B. és társa 

vádlottak 

Közúti 

veszélyeztetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 06. 12. 08:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást a bíróság azoknak 

a vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben közúti veszélyeztetés bűntette 

és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádlottak egy miskolci házibuliban ünnepelték a szilvesztert, szeszes italt is 

fogyasztottak, majd a II. rendű vádlott autójával indultak el éjszaka. A II. 

rendű vádlott átengedte a vezetést az I. rendű vádlottnak, annak ellenére, 

hogy tudomása volt az alkoholfogyasztásról. A házibuliban lévő vendégek 

közül ketten (a két sértett) az autó csomagtartójának fedelére ültek fel, míg a 

II. rendű vádlott a napfénytetőn keresztül az autó tetejére ült ki. Az I. rendű 

vádlott minezek tudatában indult el és közlekedett. Az egyik sértett menet 

közben leugrott a járműről, míg a másik leesett az aszfaltra és súlyos 

életveszélyes, maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedett. A 

bizonyítás befejezése nem várható. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

  



 

2018. 06. 13. 

 

 

Miskolci Törvényszék • 127. sz. tárgyalóterem 

B.15/2018. G. A. vádlott 

 

életveszélyt okozó 

gondatlanságból 

elkövetett súlyos testi 

sértés bűntette 

2018. 06. 13. 8:00 

Első tárgyalást tart a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, akivel 

szemben életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.  

A vádlott élettársával együtt nevelt miskolci otthonában 5 kiskorú gyermeket, 

melyből három gyermeknek a vádlott nevelőszülője volt.  A vád szerint a vádlott 

2017 augusztusában a gyermekekkel egyedül tartózkodott otthon. A nő a 

gyermekeket a szobában magukra hagyta, míg ő átment a tűzhelyre feltett 

ebédet megkeverni. Ekkor az egyik 6 éves nevelt gyermek kiment a nyitva 

hagyott erkélyre, ahol az erkélyhez támasztott biztonsági rács segítségével 

felmászott a 120 cm magas korlátra, majd azon átbillent, és kiesett. A baleset 

következtében a gyermek többek között koponyacsonttörést, koponyaűri 

vérzést, kétoldali légmellet szenvedett el, melyek egy része közvetetten 

életveszélyes sérülésnek minősül. 

A bizonyítás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 06. 13. 

 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 

1.B.538/2016. R. T. és társa 

vádlottak 

maradandó 

fogyatékosságot okozó 

foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2018. 06. 13. 08:15 

A tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást a Tiszaújvárosi 

Járásbíróság a tésztaféléket gyártó üzemben történt baleset miatt indult 

büntetőügyben. 

 

A vádirat szerint a vádlottak a tiszaújvárosi székhelyű, tésztaféléket gyártó kft. 

ügyvezetői voltak. Mindketten tudták, hogy az üzemben használt egyik 

tésztadagasztó gép meghibásodott, ismerték a hiba mibenlétét és tudták azt 

is, hogy a gép az üzemképes biztonsági kapcsolók hiányában is működik. A 

gép megjavítására intézkedést nem tettek. 2015. augusztus 3-án az I. r. vádlott 

arra utasította a sértettet, hogy az üzemképes biztonsági kapcsolók 

hiányában is működőképes tésztadagasztó géppel tarhonyát készítsen. A 

sértett a dagasztógép tetejét felnyitotta, azonban a gép az üzemképes 

biztonsági kapcsolók hiányában nem állt le, a sértett a tartályba belenyúlt, 

alkarját a mozgásban lévő gép leszakította. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2018. 06. 14. 

 

Miskolci Törvényszék • 118. sz. tárgyalóterem 

2.Bf.321/2018. fk. D.P. vádlott 

és 4 társa 

 

rablás bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 06. 14. 10:00 

Nyilvános ülést tart a törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik az esti órákban Putnokon egy 81 éves 

férfi házába bementek, és erőszakkal pénzt vettek el tőle. 

Az Ózdi Járásbíróság által megállapított elsőfokú ítélet szerint az öt vádlott 2017 

januárjában abban állapodott meg, hogy az idős, többféle betegségben is 

szenvedő sértett házába bemennek, és tőle pénzt szereznek. A sértett háza 

előtt a szerepeket egymás között felosztották, és hárman egy feszítővassal 

bementek a házba, míg két társuk az utcán figyelt. A sértettet az ágyban találták, 

ahol lefogták, pénzt követeltek tőle, és veréssel fenyegették. A sértett 

félelmében 21.000.- forintot átadott a vádlottaknak, akik távoztak a házból. A 

pénz az I. r. vádlotthoz került. Később, amikor a vádlottak el akarták osztani 

egymás között a pénzt, az I. r. vádlott azt állította, hogy csak 1.000.- forintot 

kapott, azonban a társai nem hitték el, megmotozták, és megtalálták nála a 

20.000.- forintos bankjegyet is. A vádlottak a pénzen megosztoztak. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 


