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2018. 09. 24. 
 

Miskolci Törvényszék • 113. sz. tárgyalóterem 

9.B.25/2018. B. A. vádlott emberölés bűntette 2018. 09. 24. 08:00 

A tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a törvényszék annak a 

vádlottnak az ügyében, aki 2017 májusában Felsőzsolcán az udvari wc-ben 

szülte meg gyermekét. A szülést követően a gyermekről nem gondoskodott, őt 

a kerti wc emésztő gödrébe dobta. Az újszülött ellátatlansága következtében 

elhunyt. 
 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

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


 

2018. 09. 24. 
 

Miskolci Törvényszék• 28. sz. tárgyalóterem 

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

elkövetett 

emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 09. 24. 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 

  



 

2018. 09. 24. 

 

Miskolci Törvényszék  
15.B.31/2017. N. S. vádlott 

 

emberölés bűntettének 

kísérlete 

2018. 09. 24. 9:00 

A tárgyalás helye a Tiszaújvárosi Járásbíróság 17. számú tárgyalóterme. 

 

Folytatja a bizonyítási eljárást 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. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2018. 09. 25. 
 

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.Fk.54/2017. fk. R. A. vádlott 
 

Életveszélyt 

okozó testi 

sértés bűntette 

2018. 09. 25. 11:00 

Ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak a 

büntetőügyében, akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette 

miatt indult eljárás.  

 

A vádirat értelmében a vádlott 2016 augusztusában barátnője otthonában 

tartózkodott, ahol a vádlott vitába keveredett az akkor 13 éves sértettel, majd 

a sértetthez lépve felállt a kanapéra és a sértettet a kanapéra hanyatt döntve 

az egyik lábával rátérdelt a nyakára, mellkasára, másik lábával pedig a 

combjára. A terhelt ekkor jobb kezével, ököllel egy alkalommal a kiskorú fejét 

bal oldalon, a halántéka és a füle közötti részen megütötte, majd egy 

alkalommal, jobb könyökével a sértett fejét ismét megütötte. A sértett a 

fájdalomtól sírni kezdett és átment a másik szobába, azonban a vele 

történteket nem merte elmondani szüleinek, azt csak másnap mondta el 

édesapjának, mert fájt a feje. A bántalmazás következtében a sértett 

életveszélyes sérülést szenvedett. 

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

  



 

2018. 09. 25. 

 

Ózdi Járásbíróság • III. sz. tárgyalóterem 
11.B.267/2016. L. T. és 13 társa 

vádlottak 

 

zsarolás bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 09. 25. 8:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást az Ózdi Járásbíróság a zsarolás, rablás és 

más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak bűnszervezetet építettek ki, a 

feladatokat egymás között megosztva, egymással együttműködve és egymás 

tevékenységét segítve követtek el bűncselekményeket. 

A családtagok részben „védelmi pénzt” szedtek a környékbeli vállalkozóktól, 

akiket nem fizetés esetére bántalmazással, az üzlet berendezésének 

megsemmisítésével fenyegettek. Más sértettektől kitalált, valótlan indokkal; 

fennálló tartozásra hivatkozva követeltek pénzt. Az is előfordult, hogy a 

sértetteknek áruvásárlási kölcsön igénylése mellett kellett vásárolniuk a 

vádlottak részére. 

Számos esetben irreálisan magas, olykor 50 %-os mértékű kamatra adtak 

kölcsönt az anyagilag kiszolgáltatott sértetteknek, akiket gyermekeik, 

családtagjaik megölésével fenyegettek meg, ha nem törlesztették a vádlottak 

elvárásának megfelelően a tartozásukat. Az I. r. vádlott alkalmanként szexuális 

szolgáltatást kért a sértettektől a tartozás fejében. 

Megtörtént, hogy az I. r. vádlott szerelmet színlelt az egyedülálló, magányos 

sértett előtt annak érdekében, hogy az a lakását a vádlott lányának adja. 

Az I. r. vádlott és fiai egyik esetben az általuk jómódúnak hitt putnoki vállalkozó 

lakásába is bementek, ahol a sértettet megverték; kezeit, lábait összekötözték 

és így követelték tőle pénzének átadását. 

Többször heteken át fogva tartották sértetteket, egyeseket szolgaként kezeltek, 

éheztettek, megaláztak, bűncselekményre kényszerítettek a vélt tartozásaik 

kiegyenlítése érdekében. 

Amennyiben a sértettek feljelentést tettek, a vádlottak a velük szemben 

kiszabott büntetést is a sértettekkel fizetették meg. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2018. 09. 25. 
 

Miskolci Törvényszék • Fszt./24. sz. tárgyalóterem 

12.Fk.24/2018. B.Gy. vádlott 
és 7 társa 

szexuális erőszak 

bűntette 
2018. 09. 25. 9:00 

Tárgyalást tart a törvényszék annak a nyolc vádlottnak az ügyében, akikkel 

szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére azonos 

alkalommal, egymás cselekményéről tudva többek által elkövetett szexuális 

erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárás.  

A vád szerint 2017. június 15-én az esti órákban a Kesznyétenben lakó, 

kiskorú lány az ugyancsak helyben lakó barátjához indult, amikor útközben 

találkozott az I. r. vádlottal, aki cigarettával kínálta, melyet elfogadott. A 

cigarettától a lány végtagjai zsibbadni kezdtek, majd az I. r. vádlott és a 

hozzájuk csatlakozó VI. r. vádlott egy romos házba kísérték, ahol további 

cigarettára gyújtottak. Ezt követően a kábult állapotban levő sértettel 

szemben szexuális cselekményeket végeztek akarata ellenére, ahogyan azt 

tette az időközben a helyszínre érkező V. r. vádlott is. Ezután a lányt az ekkor 

érkező II. r. vádlott a III. r vádlott házába vitte, ahol a II.-V. r., és a VII. és VIII. r. 

vádlottak megerőszakolták, lefogták és bántalmazták. 

 

A tárgyalás 2018. szeptember 26-án 9 órakor folytatódik. 

 

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

  



 

2018. 09. 25. 

 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 
5.B.63/2016. S. Á. L. vádlott 

 

halált okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 09. 25. 9:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak 

az ügyében, akivel szemben halált okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat szerint a vádlott több ismerősével találkozott egy presszóban. A 

sértettel és egy másik személlyel pénzben kártyáztak, miközben szeszes italt 

fogyasztottak, amelynek hatására a vádlott ittas állapotba került. Körülbelül 

háromnegyed óra múlva kimentek cigarettázni a presszó elé, azonban a sértett 

lemaradt és a vádlottnak úgy tűnt, hogy az asztalon hagyott 1.500 forintjából 

pénzt vesz el. A vádlott felháborodva rászólt, hogy tegye vissza az elvett pénzt. 

Amikor a sértett azt állította, hogy nem nyúlt a pénzhez, akkor a vádlott 

visszament a presszóba és arcul ütötte a sértettet. Ezt követően a vádlott újra 

kiment a presszó teraszára, ahová a sértett követte. Itt a vádlott szidni kezdte 

a sértettet, két alkalommal a fején megütötte, egy alkalommal pedig lábon 

rúgta. A rúgástól a sértett megtántorodott, majd elesett és eszméletét 

vesztette. A helyszínen tartózkodók próbáltak segítséget nyújtani, értesítették 

a mentőket, azonban a korházban életét vesztette.  

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2018. 09. 27. 
 

Miskolci Törvényszék • 119. tárgyalóterem 

10.B.2/2017. B.B. vádlott emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2018. 09. 27. 11:00 

Ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

2016 májusában álmában akarta elvágni volt felesége nyakát, majd magával 

is végezni próbált. 

 

A vádirat szerint a terhelt és a sértett házastársak voltak, majd válásuk után 

egy házban laktak Miskolcon. Kapcsolatuk megromlott, a vádlott többször 

fenyegetőzött öngyilkossággal, kilátásba helyezte, hogy leszúrja a volt 

feleségét és a velük élő gyerekeket is. 
A vádlott egyik nap, a hajnali órákban bement a sértett által használt 

hálószobába és egy 15 cm pengehosszúságú késsel megvágta az alvó sértett 

nyakát. Az asszony felébredt, eltolta a nyakától a kés pengéjét, minek 

hatására a vádlott távozott a szobából. Az udvarra ment, ahol a kést maga 

ellen fordítva, saját nyakán is sebeket ejtett. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 09. 27. 
 

 

Miskolci Törvényszék • 119. sz. tárgyalóterem 

10.B.13/2018. F. Zs. vádlott 
 

különösen jelentős 

értékre elkövetett 

sikkasztás bűntette 

2018. 09. 27. 8:00 

Folytatja a bizonyítást 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 

 
 

  



 

2018. 09. 27. 
 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.179/2017. G. R. vádlott züllött életmód 

folytatására rábírni 

törekvéssel elkövetett 

kiskorú 

veszélyeztetésének 

bűntette 

2018. 09. 27. 08:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki ellen kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat szerint a vádlott a 12 éves, lakásotthonban nevelkedő sértettől 

megkérdezte, hogy nem akar-e prostitúciós tevékenységet folytatni. Elmondta, 

hogy amennyiben elvállalná, a bevétel felét megtarthatná. Amikor a lány 

elutasította a felkérést, a vádlott tovább érdeklődött, hogy a sértett ismer-e a 

korábbi tartózkodási helyéről, a gyermekotthonból olyan lányokat, akik a 

fentieket vállalnák. Miután a vádlott ismét elutasító választ kapott, a kapuhoz 

kísérte az éppen távozni szándékozó, ijedt sértettet, majd a nála lévő kést 

láthatóvá téve felhívta a figyelmét, hogy meg ne bánja, hogy nem áll be, és ha 

meggondolja magát, menjen vissza. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


