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2019. 02. 11. 

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • 119. tárgyalóterem 

14.Bf.464/2018. dr. K. T. vádlott zugírászat 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 02. 11. 10:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak 

az ügyvéd foglalkozású vádlottnak az ügyében, akinek az  elsőfokú 

bíróság zugírászat és három rendbeli csalás bűntette miatt bűnösnek 

mondott ki. 

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott, miután kizárták az ügyvédi 

kamarából, több alkalommal vett részt különböző 

büntetőeljárásokban meghatalmazott, illetve kirendelt védőként. Egy 

alkalommal üres papírlapot íratott alá meghatalmazóival, azzal az 

ígérettel, hogy azt, mint meghatalmazást visszajuttatja részükre. 

Egyidejűleg ügyvédi munkadíjat is átvett tőlük, amelyet azonban nem 

adott vissza és így kárt okozott. 

Az első fokon eljáró Tiszaújvárosi Járásbíróság zugírászat és három 

rendbeli csalás bűntette miatt 1 év 4 hónap börtönbüntetésre és 

225.000.- forint pénzbüntetésre ítélte, a szabadságvesztés 

végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, valamint 60.000.- 

forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. 

Ítélethirdetés 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. 02. 11. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 

1.B.538/2016. R. T. és társa 

vádlottak 

maradandó 

fogyatékosságot okozó 

foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2019. 02. 11. 08:15 

Tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság a tésztaféléket gyártó üzemben 

történt baleset miatt indult büntetőügyben. 

A vádirat szerint a vádlottak a tiszaújvárosi székhelyű, tésztaféléket gyártó kft. 

ügyvezetői voltak. Mindketten tudták, hogy az üzemben használt egyik 

tésztadagasztó gép meghibásodott, ismerték a hiba mibenlétét és tudták azt 

is, hogy a gép az üzemképes biztonsági kapcsolók hiányában is működik. A 

gép megjavítására intézkedést nem tettek. 2015. augusztus 3-án az I. r. 

vádlott arra utasította a sértettet, hogy az üzemképes biztonsági kapcsolók 

hiányában is működőképes tésztadagasztó géppel tarhonyát készítsen. A 

sértett a dagasztógép tetejét felnyitotta, azonban a gép az üzemképes 

biztonsági kapcsolók hiányában nem állt le, a sértett a tartályba belenyúlt, 

alkarját a mozgásban lévő gép leszakította. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 02. 11. 

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 

2019. 02. 11. 8:30 

A bizonyítási eljárás befejezése várható a Szikszói Járásbíróságon azoknak 

a vádlottaknak a büntetőügyében, akik a vád szerint az internetről rendeltek 

kábítószert és új pszichoaktív anyagot, majd azt kisebb kiszerelésekbe 

csomagolva eladták egy 18 életévét be nem töltött személynek. Az így 

átadott anyag között volt kábítószer is és új pszichoaktív anyagnak minősülő 

szer is. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. 02. 12. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

16.B.267/2018. H. G. vádlott felfegyverkezve 

elkövetett 

közfeladatot ellátó 

személy elleni 

erőszak bűntette 

2019. 02. 12. 13:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki késsel támadt a mentősökre.  

A vád szerint a vádlott 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 bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2019. 02. 12. 

Miskolci Törvényszék • I./126. sz. tárgyalóterem 

3.Bf.417/2018 J. Z. vádlott sikkasztás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 02. 12. 

 

13:00 

 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, akit a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság  sikkasztás miatt 6 

év börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélt,  

A megállapított tényállás szerint a vádlott kezdetben előadóként, majd 

pénztárosként dolgozott a helyi televízió alkalmazásában. Felelős volt a 

házipénztárban kezelt pénzért és egyéb értékekért, majd ezen beosztását 

kihasználva több mint 90 millió forintot saját célra használt fel. 2013 évtől 

kezdődően a sértett bankszámlájáról többször utalt pénzt saját célra, így 

saját magánszámlájára is. Az is előfordult, hogy magáncélú vásárlást 

folytatott a sértett bankkártyájával annak terhére, illetve felvett összegeket 

nem fizetett be a házipénztárba, körülbelül tízmillió forint értékben. 

Mindezek leplezése céljából a bankszámlakivonatokat eltitkolta, azokat 

meghamisította.  

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 02. 13. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.23/2018. M. S. vádlott 

és 2 társa  

nyereségvágyból 

elkövetett 

emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 02. 13. 

 

9:00 

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. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 02. 13. 

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

7.Bf.805/2018. B-D. Z. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette 2019. 02. 13. 13:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa 

azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik Ózdon az utcán támadtak meg egy 

idős asszonyt.  

Az első fokon eljáró Ózdi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a 

vádlottak a reggeli órákban, Ózdon a piac felé vezető úton sétáltak. Ekkor 

figyeltek fel a velük szemben érkező idős asszonyra. Elhatározták, hogy 

megszerzik a nála lévő szatyrot és táskát, remélve, hogy azokban készpénz 

és egyéb értéktárgyak találhatók.  

Az alacsony, vékony testalkatú sértett mellé érve két oldalról közrefogták, 

majd az I. rendű vádlott hirtelen mozdulattal lerántotta a táskát a sértett 

válláról, illetve kitépte a szatyrot a kezéből. Az idős asszony ettől a földre 

zuhant. A táskában a sértett iratai, mobiltelefonjai és készpénz volt, 

összesen 46.000,- forint értékben. A földön fekvő sértett szatyrát és táskáját 

erősen megmarkolva próbálta menteni értékeit, de az I. rendű vádlott 

kitépte azokat a kezéből. A vádlottak ezt követően elfutottak a helyszínről.  

Menekülés közben az I. rendű vádlott átadta a válltáskát a II. rendű 

vádlottnak, aki kivette belőle a sértett pénztárcáját és egyik mobiltelefonját, 

majd azokat ruházatába rejtette. A vádlottak a cselekmény után a táskát 

eldobták, a szatyrot pedig elrejtették.  

A bíróság rablás elkövetése miatt az I. rendű vádlottat 8 év, míg a II. rendű 

vádlottat 10 év fegyházbüntetésre ítélte. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 



2019. 02. 14. 

Miskolci Járásbíróság • 29. sz. tárgyalóterem 

12.B.2690/2017. K. G. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette 2019. 02. 14. 08:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben rablás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak interneten keresztül négy nagyobb 

értékű órát rendeltek álnéven, házhozszállítással, utánvéttel. Az I. r. vádlott a 

csomagküldő szolgálat alkalmazottjával a kiszállítás napján többször is 

telefonon egyeztetett, a futár a megjelölt címen csengetett, azonban senki 

nem nyitott ajtót. Ekkor a vádlottak sötét ruházatban, símaszkban a 

járműhöz léptek és gázspray-vel a futárra fújtak, aki kimenekült a járműből. 

Az egyik vádlott eltulajdonított a három csomag közül kettőt, amelyekben 

két nagy értékű, összesen mintegy 800.000,- forint értékű óra volt. 

Perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2019. 02. 14. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.55/2017. G. K. és társa 

vádlottak 

uzsora bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2019. 02. 14. 8:00 

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik ellen uzsora bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlottak Mérán élő családoknak nyújtottak pénzkölcsönt 

azzal, hogy a kölcsön adott összeg dupláját kellett visszafizetniük. Az egyik 

sértettet ezen felül arra bírták rá, hogy kössön a II. r. vádlottal egy színlelt 

adásvételi szerződést, így a sértett háza biztosítékul szolgálna a kölcsön 

fedezetéül. A vádlottak nem adtak át vételárat, azonban a II. r. vádlott javára 

az ingatlan tulajdonjoga bejegyzésre került. A vádlottak a fenti cselekmények 

elkövetése során tudatában voltak annak, hogy a sértettek kiszolgáltatott 

anyagi körülmények között élnek, és a kölcsönösszegek kétszeresének 

kifizetése a sértetteket súlyos nélkülözésnek teszi ki. 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 


