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2019. 12. 09. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

4.B.56/2019. B. J. és társa 

vádlottak 

életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette 

2019. 12. 09. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2018 januárjában Ózdon egy szóváltásból 

kifolyólag bántalmazták a sértettet. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak együtt italoztak a sértettel, aki egy 

korábbi műtét okán mozgásában korlátozott, bottal közlekedik. Szóváltás 

alakult ki közöttük: a sértett szidalmazta a vádlottakat. Erre válaszul az I. rendű 

vádlott pofon ütötte, míg a II. rendű vádlott a fém járóbottal a közepest 

meghaladó erővel fejen vágta sértettet, akinek a feje vérezni kezdett, illetőleg 

betört a koponyája, a járóbot pedig eltört. Az ütés miatt a sértett a földre esett. 

A sértett koponyatörést, agyzúzódást szenvedett el, amelyek közvetetten 

életveszélyes sérülések. A kialakult idegrendszeri eltérések (bénulás) 

maradandó fogyatékosságnak minősülnek, állapotjavulás nem várható. 

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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 12. 09. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 26. sz. tárgyalóterem 

5.B.45/2019. L. J. vádlott és 

társa 

nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmények 

2019. 12. 09. 

 

9:00 

Vádlottak kihallgatásával folytatja a tárgyalást a törvényszék 

annak a két férfinak az ügyében, akik a vád szerint betörtek idős 

ismerősük otthonába, ahol értékei megszerzése érdekében 

bántalmazták és egy székhez kötözték. 

A rendelkezésre álló adatok szerint 2017. november 29-én a késő esti 

órákban az idős sértett a miskolci lakásában tartózkodott, amikor a 

vádlottak a háza előtt elhaladva észlelték, hogy az egyik szobában 

világos van és látták, hogy az általuk korábbról ismert sértett otthon 

tartózkodik. Elhatározták, hogy bemennek a házba és megszerzik a 

sértett értékeit.  

Amikor a vádlottak bejutottak az ingatlanba, a sértett a zajra a bejárati 

ajtóhoz ment, mire a két férfi anélkül, hogy bármit mondott volna, 

ütlegelni kezdte, majd egy székhez kötözte az idős férfit és pénzt 

követeltek tőle. A sértett a bántalmazások következtében elmondta, 

hol tartja a pénzét, értékeit és bankkártyáját. Mielőtt a vádlottak a 

megszerzett értékekkel együtt távoztak volna a helyszínről, a lekötözött 

sértett száját leragasztották, akire két nap múlva a szomszédja talált rá.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 12. 09. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.13/2018. F. Zs. vádlott különösen jelentős értékre 

elkövetett sikkasztás 

bűntette 

2019. 12. 09. 9:00 

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 térült 

meg.  
 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 12. 09. 

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. 12. 09. 

 

10:00 

 

Határozatot hirdet 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, míg 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, 

ugyanis 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. 

Határozathirdetés várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 12. 09. 

Miskolci Törvényszék • I./126. sz. tárgyalóterem 

1.Bf.501/2019. R. T. vádlott és 

társa 

maradandó fogyatékosságot 

okozó, foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2019. 12. 09. 13:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a 

„tésztaüzemi balesetként” elhíresült büntetőügyben. 
 

Az első fokon eljáró Tiszaújvárosi Járásbíróság által megállapított tényállás 

szerint a vádlottak egy-egy - és egymással kapcsolatban álló - tiszaújvárosi cég 

ügyvezetői voltak, melyek közül az egyik tésztafélék gyártásával foglalkozott. 

Az ügyvezetőként dolgozó vádlottak így felelősek voltak az üzemben használt 

gépek műszaki állapotáért és jogosultak voltak utasítást is adni az ott 

dolgozóknak.  
Az üzem egyik tésztadagasztó gépe azonban meghibásodott, melyről a 

vádlottak tudtak. A gép ugyan működőképes volt, de tartálya fedelének 

felnyitásakor az ún. biztonsági kapcsolók nem léptek működésbe, így a gép 

nem állt le, hanem tovább dolgozott. Ebben a formában tilos lett volna 

üzemeltetni a dagasztógépet, hiszen munkavédelmi szempontból nem voltak 

adottak a biztonságos működés feltételei. 
A sértett azonban azt az utasítást kapta az egyik vádlottól, hogy ezzel a 

meghibásodott géppel dolgozzon. Amikor a sértett felnyitotta a gép tartályát 

– a biztonsági kapcsolók hiányában – az nem állt le, tovább működött, amikor 

pedig a tartályba nyúlt, a forgásban lévő tengelyek leszakították a sértett bal 

alkarját. A vádlottak továbbá munkavédelmi eszközt sem biztosítottak a 

sértettnek és megfelelő balesetvédelmi oktatásban sem részesítették.  
A csonkolásos sérülés orvosi beavatkozás hiányában akár a sértett halálához 

is vezethetett volna. Az alkar elvesztésével járó sérülés maradandó 

fogyatékosságot okozott a sértettnek. 
Az elsőfokú bíróság a vádlottakat fejenként 540.000,- forint pénzbüntetésre 

ítélte. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 12. 10. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

7.B.102/2018. F. J. vádlott súlyos fenyegetéssel 

elkövetett zsarolás 

bűntettének kísérlete és 

uzsora bűntette 

2019. 12. 10. 8:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást az Ózdi Járásbíróság 

annak a vádlottnak az ügyében, aki a vád szerint 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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 12. 11. 

Ózdi Járásbíróság • I. sz. tárgyalóterem 

11.Fk.50/2019. fk. B. R. és társai 

vádlottak 

csoportosan, a 

bűncselekmény 

elhárítására 

koránál fogva 

korlátozottan 

képes személy 

sérelmére 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 12. 11. 8:00 

Tanú kihallgatásával folytatja a tárgyalást az Ózdi Járásbíróság azoknak 

a vádlottaknak az ügyében, akik rátámadtak egy idős, bottal közlekedő 

asszonyra, hogy tőle pénzt szerezzenek. 

A vád szerint a három vádlott ismerte egymást. 2018. május 25-én 

összetalálkoztak Arló egyik buszmegállójában és megbeszélték: „le kellene 

húzni valakit pénzzel”. 17 óra 30 perc körüli időben észrevették az éppen a 

templomból, görbebottal hazafelé tartó idős sértettet és megegyeztek, 

elveszik a nála lévő táskát. Az I. rendű vádlott – biztosítva a helyszínt - kicsit 

távolabb figyelte a II. és III. rendű vádlottakat, míg azok a sértettet a földre 

lökve megszerezték annak kézitáskáját. A vádlottak a táskában nem találtak 

semmi értékeset, csak a sértett személyes vagyontárgyait, így azt a helyszínen 

eldobták a sértett botjával és esernyőjével együtt, majd elszaladtak. 

A sértett 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett a 

mellkasán és a hátán.     

Perbeszéd várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 12. 11. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.54/2019. V. I. vádlott különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett 

emberölés 

bűntette 

2019. 12. 11. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2018 januárjában az élettársát mezőnyárádi 

otthonukban egy fahasábbal agyonütötte. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és néhai sértett 1990 óta voltak élettársak, 

viszonyuk azonban néhány éve elmérgesedett, kapcsolatukat napi szintű 

veszekedések jellemezték, amelyek kölcsönös tettlegességig is fajultak. A 

vádbeli napon egy hasonló szóváltás eredményeként a vádlott a fáskamrában 

lévő tűzifarakásból egy 25 cm hosszú, átlagosan 5,5 cm vastag fahasábot vett 

magához, amellyel egy alkalommal nagy erővel és három alkalommal 

legalább közepes erővel, fentről lefelé irányuló mozdulattal fejen ütötte a 

sértettet, aki a kamra falának esett, majd megtántorodva elesett és a fejét a 

fás kamra ajtaja előtt, az udvaron található tehergépjármű vas felnibe 

beütötte. Ezt követően nem mutatott életjelet. 

A vádlott megrémült tettének következményeitől, próbálta annak nyomait 

eltüntetni, majd elment otthonról, és csak az esti órákban tért haza. Látta, 

hogy a sértett ugyanabban a helyzetben a földön fekszik. Az utcában lakóknak 

azt mondta, hogy a sértett napközben, míg ő távol volt, elhunyt. Az egyik 

szomszéd hívta fel a 112 segélyhívót. 

A sértett halálát súlyos koponyasérülései okozták a bántalmazást követő 4-8 

óra elteltével, amely az átlagost meghaladó testi-lelki gyötrelemmel járt. 

A vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését. 

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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 12. 12. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem  

3.B.96/2018.  
 

M. Cs. vádlott és 

társa  
 

uzsora bűntette  2019. 12. 12. 8:30 

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, akik gyakorlatilag éheztek.  
 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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