
 
 

 

 

                    3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. 

                   t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 

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

     2019.El.XI.B.1/178. 

 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. április 23 – 26. 

 

 

 

2019. 04. 23. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

16.B.5/2019. S. Sz. vádlott a bűncselekmény felismerésére vagy 

elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett csalás bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 04. 23. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki 

a vád szerint valótlanul azt állította magáról, hogy természetfeletti módszerekkel, 

kézrátétellel képes gyógyítani, illetve elhunytakkal kapcsolatot teremteni. 2017 

februárjától 2018 márciusáig több idős sértettet keresett fel, akiktől összesen több 

százezer forintot vett át a „kezelésekért”, illetve értékes aranyékszereket is elvett 

tőlük arra hivatkozással, hogy elhunyt szeretteik sírjába helyezi el. 

A bizonyítási eljárás 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/


2019. 04. 23. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.19/2019. D. O. és 

társa 

vádlottak 

büntetőügyben kényszerítés hatósági 

eljárásban bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 04. 23. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2018 augusztusában egy kazincbarcikai sörözőben 

szóváltásba keveredtek a sértettel, akit ütni-rúgni kezdtek nyolc napon túl 

gyógyuló sérüléseket okozva. Rendőrségi kihallgatásukra még aznap késő este sor 

került. Tanúként hallgatták meg az ügy későbbi sértettjét, akit a vádlottak a 

rendőrségről távozást követően kérdőre vontak vallomástétele miatt, 

megfenyegették, hogy vonja azt vissza, majd az I. rendű vádlott többször meg is 

ütötte az arcán. A vádlottak az ott tartózkodó személyeket is megfenyegették: 

nehogy rendőrt merjenek hívni, mert akkor ugyanígy „pórul járnak.” 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 04. 23. 

Miskolci Járásbíróság • 301. sz. tárgyalóterem 

40.B.1903/2018. S. I. és 48 társa 

vádlottak 

előnyért hivatali kötelességét 

megszegve, üzletszerűen elkövetett 

hivatali vesztegetés elfogadásának 

bűntette és más bűncselekmények 

2019. 04. 23. 

 

9:00 

Tárgyalást tart és a vádlottak kihallgatásával folytatja bizonyítást a 

Miskolci Járásbíróság azoknak a volt pénzügyőr vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben előnyért hivatali kötelességét megszegve, üzletszerűen 

elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

 A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2011-től kezdődően rendszeresen, 

kereskedelmi mennyiségben hozott Ukrajnából Magyarországra a záhonyi 

határátkelőn át szeszes italokat, dohányárut, üdítőket, édességet és más 

élelmiszereket, hogy azokat lakóhelyén értékesítse. A vádbeli időszakban (2014. 

december-2015. július) a III.-XXIX. rendű pénzügyőr vádlottak teljesítettek 

szolgálatot a záhonyi határátkelőnél. A kilépő forgalom esetében feladatuk volt 

a járművek üzemanyag mennyiségének ellenőrzése és rögzítése egy statisztikai 

rendszerben, annak érdekében, hogy a belépéskori kontrollal együtt nyomon 

lehessen követni a lényegesen olcsóbb ukrán üzemanyag jogszerű, hét naponta 

legfeljebb egy alkalommal megengedett behozatalát. Belépő forgalom esetében 

pedig azt is ellenőrizni kellett, hogy a behozott áruk kereskedelmi 

mennyiségűnek minősülnek-e. 

Az I. rendű vádlott és társai magas kockázati szintűnek minősültek, így 

vonatkozásukban minden esetben szigorított vizsgálatot kellett volna elvégezni, 

vagyis mind a járművek, mind a poggyászok teljes körű átvizsgálását, gyanús 

esetben másodlagos vizsgálatot. 

Az I. rendű vádlott jó kapcsolatot alakított ki több pénzügyőrrel, különösen a III. 

rendű vádlottal. Ezt felhasználva információi voltak a pénzügyőrök beosztásáról, 

az esetlegesen felmerülő nehézségekről, arról, hogy kik vonhatók be a jogtalan 

előnyt elfogadók körébe. A pénzügyőröket közvetítésre kérte, győzzék meg 

társaikat az átvizsgálás mellőzéséről. Az I. rendű vádlott telefonon szervezte a 

kilépést-belépést, az információkat a pénzügyőrök üzenetben küldték el részére. 

Az egyes kötelességszegéseknek kialakult „tarifája” volt. A pénzügyőrök a 

behozott áruk vizsgálatának mellőzése mellett az üzemanyagmennyiséget is 

lényegesen kisebb mértékben rögzítették, így a vádlottak a hét naponkénti egy 

alkalomnál gyakrabban tudtak ukrán üzemanyagot behozni az országba. 

 

A tárgyalás 2019. április 25-én 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 
 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 04. 24. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 
9.B.36/2018. B. M. és 3 társa 

vádlottak 

 

életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 04. 24. 8:00 

Tanúkat hallgat ki a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirati tényállás lényege szerint az I. rendű és a II. rendű vádlottak is egy 

társaság körében, a III. rendű és IV. rendű vádlottak is egy külön társasággal 

tartózkodtak 2017. június 13-án a sárospataki vasútállomás épületénél. Az I. 

rendű és a IV. rendű vádlottak ismerték egymást korábbról, mert egy 

intézetben töltötték szabadságvesztés-büntetésüket. Ebből az időszakból 

származó konfliktusuk miatt szóváltás, majd dulakodás alakult ki köztük. A II. 

rendű és a III. rendű vádlottak közbeavatkoztak, többen kést ragadtak, míg a 

verekedés közben az I. rendű vádlott mellkason szúrta a III. rendű vádlottat, 

akinek mintegy fél liternyi vér került a mellüregébe. E sérülés nyolc napon túl 

gyógyuló, közvetetten életveszélyes. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 04. 24. 

Miskolci Törvényszék• 127. sz. tárgyalóterem 

4.Fk.14/2019. Fk. H. K. D. 

vádlott 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2019. 04. 24. 09:00 

Előkészítő ülést tart a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki a vádirat 

szerint 2018. március 9-én a sértettet egy fejszenyéllel hátulról fejbe ütötte, 

életveszélyes sérülést okozva neki. 

 

Az ügy előzménye, hogy a vádlott az általános iskolában bántalmazta a sértett 

öccsét. A vád szerint amikor erről a sértett tudomást szerzett, három rokonával 

együtt elment a fiatalkorú vádlott ózdi házához, hogy megbeszéljék a történteket. 

A ház előtt először beszélgetni, majd vitatkozni kezdtek, majd a vádlott kisebb 

erővel meglökte a sértett egyik hozzátartozóját, aki mondta a sértettnek, hogy 

menjenek el inkább, nehogy „baj legyen”. Amikor a sértett hátat fordítva a testvérei 

és a sógora után indult, a vádlott a földről hirtelen felkapott egy fejszenyelet, és 

két alkalommal fentről lefelé irányuló mozdulattal fejbe vágta a sértettet. A sértett 

a bántalmazás következtében koponyacsonttörést 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 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 

  



 

2019. 04. 24. 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.38/2017. Cs. A. vádlott+ 5 

fő 

 

hivatali 

vesztegetés 

elfogadásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 04. 24. 9:00 

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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

  



2019. 04. 24. 

Miskolci Törvényszék • 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.5/2019. M. R. és társa 

vádlottak 

 

életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 04. 24. 
 

9:00 
 

 Tanúkat hallgat ki a törvényszék annak a két férfinak az ügyében, akik a 

nyílt utcán vasvillával támadtak a sértettekre. 

A vád szerint 2016 augusztusában a kora esti órákban az ittas állapotban lévő 

sértettek hangosan vitatkoztak, melyre felfigyeltek a vádlottak és azok 

családtagjai. Ekkor a sértettek sérelmezni kezdték, hogy miért nézik őket, ezért 

további vita alakult ki az utcán tartózkodók között. A vádlottak vasvillát vettek 

magukhoz, azzal támadtak a sértettekre. A bántalmazás következtében az 

egyik sértett homlokcsonttörést, valamint agyburok alatti vérzést szenvedett, 

mely utóbbi sérülés közvetetten életveszélyesnek minősül. A másik sértett a 

fülkagylón vérző sérülést szenvedett, amely nyolc napon túl gyógyult. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 04. 24. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 24. sz. tárgyalóterem 

11.B.1848/2018. H. J. és társa 

vádlottak 

hivatalos személy elleni erőszak 

bűntette 

2019. 04. 24. 14:30 

Ítélethirdetés várható azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik az intézkedő 

rendőrökre támadtak, mely miatt velük szemben a szolgálati fegyver 

alkalmazására került sor. 

 

A vádirat szerint rendőröket az I. rendű vádlott felesége értesítette, amiatt, hogy 

a férje napok óta agresszívan viselkedett. A segítségüket kérte, hogy a sajóládi 

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. Az I. rendű vádlott elmenekült a helyszínről. A II. rendű vádlott 

mindeközben tovább szidalmazta a rendőröket. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2019. 04. 24. 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 
7.B.102/2018. F. J. vádlott súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás 

bűntettének 

kísérlete és 

uzsora bűntette 

2019. 04. 24. 9:30 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a 

sértettek nehéz anyagi helyzetét kihasználva néhány tízezer forintos 

összegeket havi 70%-os kamattal nyújtott kölcsönbe. Az egyik sértettet orra 

eltörésével is megfenyegette, de ígéretét nem váltotta be. 

  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 04. 25. 

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

2.Bf.46/2019. H. A. és 

társai 

vádlottak 

új pszichoaktív anyaggal visszaélés 

bűntette 

2019. 04.25. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik az alsónadrágjukban csempészett új pszichoaktív 

anyagokkal kereskedtek Kazincbarcikán és környékén. 
 

Az elsőfokú ítélet szerint 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 bíróság 

a vádlottakat új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt végrehajtandó 

börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélte, valamint több mint 3 és fél millió 

forint vagyonelkobzást rendelt el az I-III. r. vádlottakkal szemben. A vádlottak és 

védőik fellebbezést jelentettek be a döntéssel szemben. 
 

Akár határozathirdetés is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. 04. 25. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 
14.B.269/2018. S. L. K. vádlott súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás bűntette 

2019. 04. 25. 8:00 

Súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette miatt indult büntetőügyben 

tart tárgyalást a Kazincbarcikai Járásbíróság.  

A vád szerint a vádlott 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 bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2019. 04. 25. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.44/2018. T. I. vádlott különös kegyetlenséggel, több ember 

sérelmére elkövetett emberölés 

bűntette 

2019. 04. 25. 

 

9:00 

 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a kenézlői emberölési ügyben. 

 

A vádirat lényege szerint a vádlott egy háztartásban élt Kenézlőn élettársával és 

annak nővérével, a két sértettel. Egy vita hevében a vádlott mindhárman dulakodni 

kezdtek, majd a vádlott egy 5-6 cm átmérőjű, 95 cm hosszú fakaróval testszerte 

ütlegelni kezdte a sértetteket, főként a fejükön, amelynek következtében 

keletkezett súlyos koponyasérüléseikbe a helyszínen belehaltak. 

 

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


2019. 04. 25. 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.96/2018. M. Cs. vádlott uzsora bűntette 2019. 04. 25. 10:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, akivel 

szemben uzsora bűntette 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. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 


