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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
2018. október 29. – november 2.

2018. 10. 29.

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem
4.B.35/2018. H. T. vádlott életveszélyt okozó 

testi sértés 
bűntette

2018. 10. 29. 8:00

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyé-
ben, aki Köröm településen ittas állapotban, vita hevében egy konyhakéssel
mellkason szúrta élettársát. A sértett közvetetten életveszélyes állapotba ke-
rült a kialakult légmell okán.

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

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


2018. 10. 29.

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem
3.B.231/2018. S. Cs. vádlott súlyos testi sértés 

bűntette
2018. 10. 29. 13:00

Előkészítő ülést tart az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében,
aki Encsről a 3. számú főút felé közlekedett, amikor a sértett és felesége gya-
logosan áthaladtak előtte az úttesten. A vádlottnak erősen fékeznie kellett. A
sértett felemelte a kezét a vádlott autója felé, majd továbbmentek és beültek
az út mellett parkoló autójukba. A vádlott leállította autóját, kiszállt és egy
50-60 cm hosszú, 3-4 cm átmérőjű tárggyal a kezében a sértett felé indult, aki
ekkor kiszállt autójából. A vádlott többször a sértett bal alkarjára ütött. A sér-
tett felesége is kiszállt, rákiabált a vádlottra, hogy hagyja abba. A vádlott visz-
szaindult az autójához, a sértett és felesége követték, utóbbi közölte a vád-
lottal, hogy feljelentést fog tenni. A vádlott visszafordult és megindult a nő
felé, aki megkérdezte, hogy most meg fogja-e ütni. Erre a vádlott visszament
az autójához és elhajtott. A sértett nyolc napon túl gyógyuló zúzódásos, töré-
ses sérülést 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. Gyurán Ildikó
sajtószóvivő
46/815-386 • 70/703-2487
gyurani@miskolcit.birosag.hu



2018. 10. 30.

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem
10.B.22/2018. L. M. és 4 társa 

vádlottak
nyereségvágyból, különös 
kegyetlenséggel, a 
bűncselekmény elhárítására idős
koránál fogva korlátozottan 
képes személy sérelmére 
elkövetett emberölés

2018. 10. 30. 8:00

Tárgyalást  tart  a  Miskolci  Törvényszék a nyéstai  emberölési  ügyként
ismertté vélt vált büntetőperben.

A vádirati tényállás lényege szerint az öt vádlott 2017. április 9-én éjjel azért
ment a sértett lakásához, hogy tőle pénzt szerezzenek. Hárman bementek a
házba,  ketten  az  udvaron  maradtak,  figyelték  nem  jön-e  valaki.  Az  egyik
vádlott  az  ágyban fekvő 86 éves  sértettre  egy  vascsővel  több ütést  mért,
minek következtében a sértett nő életét vesztette. Az elszenvedett sérülések
különösen nagy testi és lelki gyötrelmet okoztak sértettnek, akinek életét az
azonnali  orvosi  ellátás  sem menthette  volna  meg.  A  vádlottak  a  lakásból
pénzt és élelmiszert vittek el. 

A  vádlottakkal  szemben  nyereségvágyból,  különös  kegyetlenséggel,  a
bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy
sérelmére  elkövetett  emberölés  miatt  folyik  büntetőeljárás.  A  vádlottak
letartóztatásban  vannak,  cselekményük  akár  életfogytig  tartó
szabadságvesztéssel is büntethető. Az előkészítő ülésen a vádlottak egyike
sem tett beismerő vallomást.

A tárgyalás 2018. november 6-án, 8-án és 13-án 8 órakor folytatódik.
Információ: dr. Horváth Dóra

sajtószóvivő
46/815-297 • 70/361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu



2018. 10. 30.

Kazincbarcikai Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem
16.B.267/2018. H. G. vádlott felfegyverkezve 

elkövetett 
közfeladatot ellátó
személy elleni 
erőszak bűntette

2018. 10. 30. 8:00

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az
ügyében, aki az élettársához Sajókazára kiérkező mentőautóban szolgálatot
teljesítő  mentőápolóval  és  gépkocsivezetővel,  mint  közfeladatot  ellátó
személyekkel  közölte,  hogy  az  élettársa  már  jobban  van.  Amikor  a
mentőápoló  a  gépkocsi  ablakát  lehúzva  kérte  a  vádlottat,  hogy  engedje
megvizsgálni a nőt, akkor a vádlott indulatossá vált és ruházatából egy 18 cm
és  egy  22  cm  pengehosszúságú  konyhakést  vett  elő,  azt  kezében  tartva
szidalmazni kezdte a sértetteket és indulatosan kérte, hogy menjenek el. A
sértettek nem szálltak ki az autóból, hanem egy távolabbi utcába hajtottak és
onnan értesítették a rendőrséget.

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



2018. 10. 30.

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem
7.B.72/2018. dr. T. E. vádlott ügyvédi visszaélés

bűntette
2018. 10. 30. 8:00

Első  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.

A bizonyítás befejezése nem várható.

Információ: dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-297 • 70/361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu



2018. 10. 30.

Miskolci Törvényszék • 127. tárgyalóterem
5.B.29/2018. V. S. vádlott és 3

társa
emberölés 
bűntette

2018. 10. 30. 9:00

Folytatja a tárgyalást a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az
ügyében,  akik  2018  februárjában  több  szúrással  megölték  ismerősüket
Putnokon.

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  autóban utazott. A sértett a helyszínen életét vesztette.

A tárgyalás 2018. november 20-án, 22-én, illetve december 11-én és 13-
án 9 órakor folytatódik.

Információ: dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-297 • 70/361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu



2018. 10. 30.

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

7.Bf.977/2017. T.R. vádlott halálos közúti 
baleset gondatlan 
okozásának 
vétsége és más 
bűncselekmények

2018. 10. 30. 13:00

Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság annak
a férfinak a büntető ügyében akit a Kazincbarcikai Járásbíróság halálos közúti
baleset gondatlan okozásának vétsége és két rendbeli segítségnyújtás elmu-
lasztásának bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre, 2 év közügyektől eltiltásra
és 5 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélt. Az elsőfokú ítélet szerint a vád-
lott 2015 januárjában Sajószentpéter irányából Kazincbarcika irányába tar-
tott egy gépjárművel a megengedett sebességet 20 km/h-val túllépve. A kije-
lölt gyalogátkelőhelyen nem biztosított áthaladási elsőbbséget két gyalogos-
nak, és a gépkocsi jobb első részével elütötte őket. A vádlott ezt követően az
út szélén megállt, ismeretlen társával együtt kiszálltak, majd az úttesten fek-
vő sértett mozdulatlan testét lehúzták az úttest bal szélére, és ott magára
hagyták. Az egyik sértett a baleset következtében a helyszínen életét vesztet-
te, a másik gyalogos 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Információ: dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-297 • 70/361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu



2018. 10. 31.

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 32. sz. tárgyalóterem
36.B.21/2018. G. G. vádlott üzletszerűn kerítés

bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 10. 31. 8:00

Folytatja  a  bizonyítást a  Miskolci  Járásbíróság  annak  a  vádlottnak  a
büntetőperében, akivel szemben  kerítés  bűntette és kitartottság bűntette
miatt indult eljárás.
A vád szerint a vádlott 2016 szeptemberében élettársával, két gyermekével
és egy ismerősével együtt Németországba utazott, hogy a férfi élettársa és
az  ismerőse  prostituáltként  dolgozzanak.  Külföldön  tartózkodásuk  ideje
alatt  a  két  nő  két  különböző  városban  is  dolgozott,  ahol  a  prostitúciós
tevékenységből  származó  jövedelem  egy  részét  a  helyiséget  bérbeadó
személyeknek adták, a fennmaradó összeget pedig átadták a vádlottnak.

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

