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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
2018. november 12-16.

2018. 11. 12.

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem

9.B.23/2018. M. S. vádlott
és 2 társa 

nyereségvágyból 
elkövetett emberölés 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 11. 12. 8:00

A törvényszék tárgyalást tart  azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében,
akik 2017. szeptember 15-én Göncruszkán otthonában úgy megverték a 80
éves sértettet, hogy az néhány nap múlva belehalt sérüléseibe.

A vád szerint a három férfi az esti órákban Göncruszkára ment, ahol az idős
sértett  házának  ajtaját  egy  bicskával  kinyitották.  Bementek  a  házba,  a
konyhában és a szobában értékeket kerestek, amikor a sértett felébredt, és
kérdőre vonta őket.  Az egyik vádlott ököllel  addig ütötte a sértettet,  amíg
mozdulatlanná vált. A vádlottak a házból aranyékszereket és egy televíziót
vittek magukkal. A sértettre másnap találtak rá ismerősei. Az idős nőt súlyos,
életveszélyes  állapotban  szállították  kórházba,  ahol  öt  nappal  később
elhunyt.

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


2018. 11. 12.

Miskolci Törvényszék • 26. sz. tárgyalóterem
11.B.38/2017. Cs. A. és társai 

vádlottak
hivatali
vesztegetés
elfogadásának
bűntette  és  más
bűncselekmény

2018. 11. 12. 8:30

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a vezető beosztású hivatalos személy
által  elkövetett  hivatali  vesztegetés  elfogadásának  bűntette  és  más
bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban.

A  vádirat  szerint  a  pénzügyőr  foglalkozású  I.-IV.  r.  vádlottak  a  hivatali
beosztásuk  által  tudomásukra  jutott  információt  ismerőseik  részére
továbbadták, más esetben jogtalan előnyt fogadtak az V.-VI. r. vádlottaktól.

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ: dr. Gyurán Ildikó

sajtószóvivő
46/815-386 • 70/703-2487
gyurani@miskolcit.birosag.hu

mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu


2018. 11. 12.

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem
5.B.34/2018. J. D. és társai 

vádlottak
kizsákmányolás 
céljából elkövetett 
emberkereskedelem 
bűntette

2018. 11. 12. 9:00

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék emberkereskedelem bűntette
miatt indult büntetőeljárásban.

A vádirat szerint az I. rendű vádlott az általa jól ismert, kiszolgáltatott helyzet-
ben lévő sértettet – a III. rendű vádlott mint közvetítő segítségével – 250.000,-
forintért „eladta” a II. rendű vádlottnak. A II. r. vádlott azért „vette meg” a sér-
tettet, hogy Németországba vigye és ott a sértettet prostitúciós tevékenysé-
get végezzen. A közvetítésért a III. rendű vádlott 20.000,- forintot kapott. 

A vádlottak és az ügyészség a vádemelést megelőzően egyezséget kötöttek,
amennyiben a vádlottak a bíróság előtt beismerik a bűnösségüket és a tár-
gyalás jogáról lemondanak, továbbá a bíróság az egyezséget jóváhagyja, az
ügyben már az előkészítő ülésen ítélet várható.

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 12.

Szikszói Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem
3.B.109/2017. I. J. vádlott szexuális erőszak 

bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 11. 12. 10:00

Folytatja a bizonyítási eljárást  a bíróság annak a vádlottnak az ügyében,
akivel szemben szexuális erőszak, szexuális visszaélés, gyermekprostitúció ki-
használása és gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2015 és 2016 folyamán különböző idő-
pontokban megismerkedett hat lánnyal, az ügy sértettjeivel, akikkel több al-
kalommal,  pénz ellenében szexuális  kapcsolatot létesített.  A sértettek kez-
detben beleegyeztek az együttlétbe. Később, amikor ellenállásba ütközött, a
vádlott testi erőszakot is alkalmazott. A vádlottnak minden esetben tudomá-
sa volt a sértettek életkoráról, akik közül egyesek a cselekmények idején a 14.
életévüket már betöltötték, de a 18-at még nem, illetve volt, aki a 12. életévét
betöltötte, de a 14-et még nem. A vádlott az együttlétekről fénykép- illetve vi-
deófelvételeket is készített.

Információ: dr. Gyurán Ildikó
sajtószóvivő
46/815-386 • 70/703-2487
gyurani@miskolcit.birosag.hu

mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu


2018. 11. 12.

Ózdi Járásbíróság• 4. sz. tárgyalóterem
7.B.66/2018. M.T. vádlott kényszerítés hatósági

eljárásban 
bűntettének kísérlete
és más 
bűncselekmény

2018. 11. 12. 10:45

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki
volt  munkáltatójánál  fenyegetéssel  próbálta  elérni,  hogy  elengedje
tartozását.
A vád szerint a vádlott ittas állapotban megjelent a korábbi munkahelyén,
ahol  a  társaság  ügyvezetőjét  megfenyegette,  hogy  ne  követelje  a
kölcsönadott 600.000.- forintot, mert ellenkező esetben őt megveri, eltünteti,
megöleti, elásatja. A vádlott volt munkáltatója ekkor közölte, hogy az ügyet
jogi útra fogja terelni, mire a vádlott megfenyegette, hogy ha így tesz, akkor a
barátai  eltüntetik.  A  fenti  kijelentések  hallatán  a  férfi  megijedt,  azonban
később a követelés érvényesítése érdekében ügyvédhez fordult.

A bizonyítás befejezése várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 13.

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem
14.B.290/2018. G. M. és társai

vádlottak
csoportosan elkövetett 
hivatalos személy elleni 
erőszak bűntette

2018. 11. 13. 08:00

Előkészítő  ülést  tart  a  Kazincbarcikai  Járásbíróság  azoknak  a
vádlottaknak  az  ügyében,  akik  az  intézkedő  rendőrökre  támadtak,  ezért
velük  szemben  csoportosan  elkövetett  hivatalos  személy  elleni  erőszak
bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.

A  vádirat  szerint  egy  edelényi  lakóház  udvarára  csendháborítás  miatti
lakossági bejelentés alapján érkeztek ki a rendőrök. Az udvaron lévők trágár
módon kiabálni kezdtek a rendőrökkel, egyikük meg is indult feléjük, ezért
vele  szemben  testi  kényszert  alkalmaztak  és  a  szolgálati  gépkocsihoz
kísérték.  Ezt  látva  a  vádlottak  megpróbálták  az  intézkedéssel  érintett
társukat  kiszabadítani,  a  rendőrök  karját  rángatni  kezdték  és  közben
fenyegetően  kiabáltak.  A  rendőrök  végül  könnygázt  alkalmazva  vetettek
véget az intézkedés erőszakos akadályozásának.

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 13.

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. 11. 13. 8:00

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

A vádirat 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 bizonyítási eljárás befejezése várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 13.

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem
5.Fk.40/2017. H. R. és társai

vádlottak
életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 11. 13. és 
2018. 11. 15.

9:00
9:00

A tanúk kihallgatásával  folytatja  a  bizonyítást a Miskolci  Törvényszék
azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik a Borsod megyei Mérán egymás
családtagjai ellen fordulva okoztak életveszélyes sérülést.

A vádirat szerint a két mérai család már korábban elmérgesedett viszonya,
fel-fellángoló vitája fajult  tettlegességig.  Az ügy hat vádlottja összeveszett,
dulakodtak, lökdösődtek, majd az egyik vádlott ellökte a társát, aki hanyatt
esett, fejét az útpadkához ütötte és elájult. Koponyasérüléseket szenvedett,
életveszélyes állapotba került. 

A törvényszék november 15-én várhatóan ítéletet hirdet.

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 14.

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem
14.B.546/2017. H. Á. és társai

vádlottak
új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés bűntette

2018. 11. 14. 08:00

Tárgyalást  tart  a  Kazincbarcikai  Járásbíróság azoknak  a  vádlottaknak  az
ügyében,  akik  az  alsónadrágjukban  csempészett  új  pszichoaktív
anyagokkal kereskedtek Kazincbarcikán és környékén.

A  vád  értelmében  a  vádlottak  2017  elején  postafiókot  nyitottak
Lengyelországban,  amely  postafiók  címre  négy  alkalommal  összesen
legalább 300 gramm új pszichoaktív anyagot rendeltek. A drogot a vádlottak
az  alsónadrágjukban  elrejtve  hozták  be  Magyarországra.  A  vádlottak  az
„alap” elnevezésű kábító hatású anyagot Kazincbarcikán és Sajószentpéteren
értékesítették,  melyből  több  százezer  forintos  haszonra  tettek  szert.  A
fogyasztókkal közösségi oldalon keresztül tartották a kapcsolatot, a beérkező
megrendeléseket pedig az üzenetváltásban megjelölt helyre szállították.

A bizonyítási eljárás befejezése várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 14.

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem
9.B.25/2018. B. A. vádlott emberölés bűntette 2018. 11. 14. 08:00

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki
a vádirat szerint 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.

Akár a bizonyítás befejezése is várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 14.

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem
10.B.317/2017. V. F. vádlott jelentős kárt okozó csalás

bűntette
2018. 11. 14. 8:30

Folytatja a bizonyítási eljárást a Szerencsi járásbíróság annak a vádlottnak
az ügyében, aki ellen jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat
az ügyészség.

A  vádirati  tényállás  szerint  a  sértett  egészségi  állapota  miatt  a
bűncselekmény  felismerésére  vagy  elhárítására  korlátozottan  képes
személy,  akivel  a  vádlott  bizalmi,  szerelmi  kapcsolatot  alakított  ki  annak
érdekében,  hogy  valótlan  okokra  hivatkozással  több  alkalommal  pénzt
kérjen kölcsön tőle, illetve kölcsönösszeg felvételére sarkallja a sértettet saját
anyagi érdekében. Cselekményeivel a vádlott több, mint tizenkét millió forint
kárt okozott.

Információ: dr. Gyurán Ildikó
sajtószóvivő
46/815-386 • 70/703-2487
gyurani@miskolcit.birosag.hu

mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu


2018. 11. 14.

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem
3.B.177/2018. H. G. vádlott közlekedés 

biztonsága elleni 
gondatlanságból 
elkövetett vétség

2018. 11. 14. 11:00

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság  annak a vádlottnak az ügyében, aki
2018  februárjában  az  ináncsi  vasúti  átjáróban  figyelmetlenségből  a  tilos
jelzés  ellenére  a  vasúti  sínekre  hajtott  a  munkáltatója  tulajdonában  álló
tehergépjárművel.  Eközben azonban Encs felől az ináncsi  megállóhely felé
közlekedett  egy  vonat  három  kocsival  és  kb.  100  utassal.  A  vonat
nekiütközött  a  vádlott  által  vezetett  tehergépjárműnek,  amely  ennek
következtében  sodródni  kezdett,  majd  előbb  egy  betonkorlátnak,  majd  a
fénysorompónak ütközött. A vádlott nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett.  A  vonat  vezetője  és  utasai  nem  sérültek  meg,  azonban  a
cselekmény alkalmas volt életük, testi épségük veszélyeztetésére.

A járásbíróság tárgyalás mellőzésével közérdekű munka büntetést szabott ki
a vádlottal szemben, aki azonban tárgyalás tartását kérte, így az eljárás az
általános szabályok szerint folytatódik.

Információ: dr. Gyurán Ildikó 
sajtószóvivő 
46/815-386 • 70/703-2487 
gyurani@miskolcit.birosag.hu

mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu


2018. 11. 14.

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

7.Bf.136/2018. Zs. I. vádlott halált okozó ittas 
járművezetés 
bűntette

2018. 11. 14. 11:00

Tárgyalást  tart  a  Miskolci  Törvényszék  másodfokú  tanácsa annak  a
férfinak az ügyében, aki ittasan vezetett és a felesége halálát okozta.

A  vádlottat  a  Sátoraljaújhelyi  Járásbíróság  halált  okozó  ittas  járművezetés
bűntette  miatt  három  évi  szabadságvesztésre  és  három  évi  közúti
járművezetéstől  eltiltásra  ítélte.  Az  elsőfokú  nem  jogerős  ítélet  szerint  a
vádlott  ittasan  vezetett,  a  megengedett  sebességet  is  túllépte,  amikor
elveszítette a jármű feletti uralmat, jobbra-balra kormányzott, míg végül egy
fának  csapódott.  Az  ütközés  miatt  a  vádlott  felesége,  aki  az  anyósülésen
utazott  életét  vesztette,  míg  a  többi  utas  nyolc  napon  belül,  illetve  túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett. Egyikük sem használta a biztonsági övét.

Határozathirdetés várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 14.

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem
3.B.208/2018. Cs.  P.  és  társai

vádlottak
tizennyolcadik életévét 
be nem töltött személy 
sérelmére erőszakkal,
fenyegetéssel elkövetett 
kerítés bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 11. 14. 13:00

Előkészítő  ülést  tart  az  Encsi  Járásbíróság azoknak  a  vádlottaknak  az
ügyében,  akik  a  vádirati  tényállás  szerint  (gyermekvédelmi  intézetben
nevelkedő)  kiskorú  lányokat  utaztattak  Szlovákiába,  hogy  ott  prostitúciós
tevékenységet folytassanak, majd az abból származó pénzt elvették tőlük és
saját megélhetésükre fordították. A sértettek ellenállását alkalmanként testi
fenyítéssel törték meg, illetve „herbálos” cigarettát adtak nekik, hogy bódult
állapotba kerüljenek. Az I. és az V. rendű vádlott – a cselekményről tudva – a
sértettek szállításában működött közre.

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

mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu


2018. 11. 14.

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem
9.B.37/2018. L. Cs. vádlott emberölés bűntette 2018. 11. 14. 13:00

A  Miskolci  Törvényszék  előkészítő  ülést  tart  annak  a  vádlottnak  az
ügyében,  aki  vádirati  tényállás  szerint  szilveszter  éjjelén  ölte  meg
édesapját.

A  vádlott  és  szülei  2017.  december  31-ig  együtt  éltek  nyékládházi
otthonukban.  A  vád szerint  az  év  utolsó  napján  már  a  délutáni  órákban
megkezdték  az  italozást,  mely  estére  veszekedésbe  torkollott.  A  férfi  a
lépcsőnek  háttal  álló  apját  lelökte  a  lépcsőről,  aki  nekiesett  a  bejárati
ajtónak.  Ekkor a vádlott egy 3 cm széles,  1 méternél hosszabb fa karóval
legalább két alkalommal fejbe vágta a földön fekvő sértettet, majd fojtogatta
őt. A vádlott 6 órával később értesítette a mentőket, akik már csak a halál
tényét tudták megállapítani.

Amennyiben a vádlott beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a
tárgyalás  jogáról,   –  a  további  feltételek  megléte  esetén  –  ítélethirdetés
várható.

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 15.

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem
10.B.16/2018. V. Z. és társai 

vádlottak
életveszélyt okozó testi sértés 
bűntette

2018. 11. 15. 8:00

Tárgyalást  tart  a  Miskolci  Törvényszék azoknak  a  vádlottaknak  az
ügyében, akik a vádirat szerint Putnokon egy vita során a sértettet ököllel,
majd  egy  bottal  ütötték  és  testszerte  rugdosták,  majd  a  mozdulatlan
sértettet magára hagyták. 

A sértett életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett, minek következtében
beszédképtelenné vált.

Akár a bizonyítás befejezése is várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 15.

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem
3.B.108/2017. H. Gy. és 

társai 
vádlottak

tizennyolcadik életévét be nem 
töltött személynek átadással 
történő kábítószer-
kereskedelem bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 11. 15. 8:30

Tárgyalást  tart a  Szikszói  Járásbíróságon  azoknak  a  vádlottaknak  a
büntetőügyében,  akik  a  vádirati  tényállás  szerint  az  internetről  rendeltek
kábítószert  és  új  pszichoaktív  anyagot,  majd  azt  kisebb  kiszerelésbe
csomagolva  eladták  egy  18  életévét  be  nem  töltött  személynek.  Az  így
átadott anyag között volt kábítószer is és új pszichoaktív anyagnak minősülő
szer is.

Akár a bizonyítás befejezése is várható.
Információ: dr. Gyurán Ildikó

sajtószóvivő
46/815-386 • 70/703-2487
gyurani@miskolcit.birosag.hu

mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu

