
 

 

 

 

                    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.1/67. 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. február 18-22. 

2019. 02. 18. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.27/2018. Ó. B. vádlott 

 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete 

2019. 02. 18. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

a vádirati tényállás lényege szerint 2017. február 1-én, Sátoraljaújhelyen a 

Kör ABC és a Penny Market közelében lévő játszótéren az általa nem ismert 

sértettet egy 17 cm pengehosszúságú késsel kétszer hátba szúrta, majd a 

mellkasát vette célba, azonban azt a sértett védekezése folytán nem találta el, 

hanem könyöktájékon szúrta meg. 

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/


2019. 02. 18. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 24. sz. tárgyalóterem 

11.B.1848/2018. H. J. és társa 

vádlottak 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2019. 02. 18. 8:00 

Előkészítő ülést tart a bíróság azoknak a sajóládi vádlottaknak az ügyében, 

akik az intézkedő rendőrökre támadtak, majd 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 

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.  

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. 02. 18. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

1.B.83/2018. L. Gy. és társa 

vádlottak 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 02. 18. 8:00 

Előkészítő ülést tart a bíróság azoknak a szomolyai vádlottaknak az 

ügyében, akik az intézkedő rendőrökkel szemben agresszívan léptek fel, 

majd egyikük a rendőrt megharapta. 

A vádirat szerint mezőkövesdi rendőrök ismeretlen személy bejelentésére 

érkeztek a szomolyai ingatlanhoz, hogy az I. rendű – más ügyben körözött – 

vádlottal szemben intézkedjenek. Az I. rendű vádlott először elbújt előlük, 

majd amikor testi kényszert és bilincset alkalmaztak volna, akkor az egyik 

rendőr kezét megharapta. Így kiszabadulva elindult az ajtó felé, amikor a 

másik rendőr tartóztatta fel, akinek szintén megharapta az ujját. Az I. rendű 

vádlott ezután betört egy ablakot és az üvegdarabbal először magát akarta 

megsérteni, majd a rendőrök felé tett kaszáló mozdulatokat. A vádlott egy 

kézifűrészt is a rendőrök felé dobott. Könnygáz alkalmazását követően 

sikerült az I. rendű vádlottat előállítani. A II. rendű vádlott ezt úgy próbálta 

megakadályozni, egy szánkót emelt a feje fölé és a rendőrök felé fordult. 

Felszólításra azonban letette. 

 

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. 02. 18. 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.96/2018. M. Cs. vádlott uzsora bűntette 2019. 02. 18. 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, és gyakorlatilag éheztek. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



2019. 02. 18. 

 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.38/2017. Cs. A. vádlott+ 5 

fő 

 

hivatali 

vesztegetés 

elfogadásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 02. 18. 9:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást 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. 02. 18. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 

1.B.230/2018. M. D. vádlott csalás vétsége 2019. 02. 18. 13:00 

Tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirati tényállás szerint egy internetes hirdetőoldalon 

eladásra kínálta új állapotú, garanciás gázkazánját, amelyet a sértett meg is 

vásárolt tőle 2017. november 16-án 142.000,- forintért, azonban később 

észlelte, hogy az használt, nem garanciás és más okokból sem felel meg a 

vádlott hirdetésében foglaltaknak. A sértett több alkalommal próbálni elérni 

a vádlottat, de nem járt sikerrel. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 02. 19. 

 

Ózdi Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

6.B.6/2019. K. Z. és társa 

vádlottak 

 

Jelentős értékre 

elkövetett sikkasztás 

bűntette 

2019. 02. 19. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a volt társasházi 

képviselőnek és feleségének az ügyében, akiket jelentős értékre elkövetett 

sikkasztás bűntettével vádol az ügyészség. 
 

Az I. rendű vádlott egy ózdi társasház közös képviselője volt 2008 és 2016 

között. Ő kezelte a társaság pénzét, házipénztárát, a folyószámla felett 

kizárólagos rendelkezés joga volt. 2010-től időszakosan külföldön vállalt 

munkát, így felesége, a II. rendű vádlott szedte be a lakóktól a közös 

költséget, teljesítette a kifizetéseket, a fennmaradó összeget pedig átadta az 

I. rendű vádlottak. A II. rendű vádlottnak tudomása volt arról, hogy az I. 

rendű vádlott az így befolyt összegeket feltünteti a főkönyvben, de a 

pénztárban nem helyezi el, hanem azt a családjuk tartozásainak 

kiegyenlítésére fordítja. Az I. rendű vádlott összesen több, mint 10 millió 

forintot tulajdonított el ily módon a társasháztól. 
A társasház és az I. rendű vádlott polgári peres eljárásban a meg nem térült 

összeg vonatkozásában jogerősen egyezséget kötöttek. 
 

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. 02. 20. 

 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.46/2018. B. I. vádlott 

 

Emberölés 

bűntette 
2019. 02. 20. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék az aszalói emberölésként 

ismertté vált büntetőügyben. 
 

A vádirati tényállás szerint a vádlott nő és élettársa a Borsod megyei 

Aszalón éltek együtt, a családban közösen nevelték két gyermeküket. 

2018 húsvét hétfőn mindketten alkoholt fogyasztottak, ittasságuk 

miatt a nap folyamán többször veszekedtek, a vita alkalmanként 

tettlegességbe torkollott. Délután a sértett az udvaron fát aprított, 

miközben két éves gyermeke is az udvaron játszott. A kislány kiment 

az utcára, a férfi egy deszkával a kezében utána ment és leszidta a 

gyermeket. A vádlott elvette a sértettől a fadarabot, azzal élettársa 

hátára ütött, majd egy 31 cm hosszúságú kést vett magához, mellyel 

mellkason szúrta a férfit. A sértett a helyszínen életét vesztette. 

 

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. 02. 20. 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.30/2018. B. R. és társa 

vádlott 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2019. 02. 20. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vád szerint az I. rendű vádlott és ismeretlen társa megkérték a II. rendű 

vádlottat, hogy gépkocsijával vigye el őket egy korábbi lopásuk helyszínére, 

mert az I. rendű vádlott igazolványa ott kiesett a zsebéből és azt szeretnék 

visszaszerezni. A II. rendű vádlott ebbe beleegyezett, elvitte társait az 

ingatlanhoz, s míg a II. rendű vádlott és társa oda bementek, addig ő az 

autóban odakint várakozott. A I. rendű vádlott és ismeretlen társa a kilincsre 

zárt bejárati ajtó kinyitásával jutottak be a házba és kutatni kezdtek. A 

szomszéd szobában alvó sértett azonban felébredt és elindult feléjük. Az I. 

rendű vádlott azonban ököllel és egy ventilátor csövével a sértett fejére több 

ütést mért. Az I. rendű vádlott és társa ezután tovább keresgéltek, majd 

annak ellenére, hogy a sértett értékeire is rátaláltak, semmit nem vittek 

magukkal, kivéve a sértett telefonkészülékének kézibeszélőit, amelyeket az 

udvari szeméttárolóba dobtak annak érdekében, hogy ne tudja értesíteni a 

rendőrséget. 

A sértett nyolc napon túl gyógyuló koponyasérüléseket szenvedett, amelyek 

csupán a szerencsének köszönhetően nem váltak életveszélyessé. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 02. 20. 

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. 02. 20. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

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 bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 02. 20. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

3.B.368/2018. H. E. és társa 

vádlottak 

Kiskorú 

veszélyeztetésének 

bűntette 

2019. 02. 20. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Encsi Járásbíróság azoknak a hernádcécei 

szülőknek az ügyében, akik a betegségekkel, köztük agyi rendellenességgel 

született gyermekük táplálását nagy mértékben elhanyagolták, így a gyermek 

növekedési üteme lelassult, majd megállt, jóval elmaradva az életkori 

átlagtól. Ez későbbi táplálással kiküszöbölhető volna, de az idegrendszeri 

éréshez szükséges megfelelő tápanyagok hiánya okán idegrendszeri 

károsodás alakulhatott ki, amely azonban teljes bizonyossággal nem 

állapítható meg a gyermek alapbetegsége miatt. 

 

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. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



2019. 02. 21. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.258/2018. V. R. és 3 társa 

vádlottak 

 

csoportosan 

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2019. 02. 21. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás lényege szerint a sajószentpéteri rendőrőrs beosztottjai 

ittas járművezetés vétsége és más szabálysértések miatt kívántak intézkedni 

az I. rendű vádlottal szemben 2018. március 11-én, egy sajószentpéteri 

ingatlan udvarán, amelyet a vádlottak akadályozni próbáltak úgy, hogy 

ordítozva fenyegették a rendőröket. Kilátásba helyezték, hogy lakóhelyükön 

keresik fel őket, és fizikai bántalmazásra, súlyos sérülések okozására kerül 

majd sor. A rendőrök segítséget kértek, és így tudták az intézkedést 

befejezni. 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 02. 21. 

Miskolci Járásbíróság • helyszíni tárgyalás 

30.Fk.1168/2018. S. F. és társa 

vádlottak 

orvvadászat 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 02. 21. 9:00 

Helyszíni tárgyalást tart a bíróság az apa és fia ellen orvvadászat miatt 

indult a büntetőügyben.  

 

A vádirat szerint a vádlottak egy sajóládi székhelyű vadásztársaság társas 

vadászatán vettek részt 2016. február 21-én. Az I. rendű vádlott apa a 

társaság tagja, érvényes vadászvizsgával- és jeggyel, valamint fegyvertartási 

engedéllyel rendelkezett, míg fia, a II. rendű vádlott ezekkel nem rendelkezik, 

ő hajtóként vett részt a vadászaton. Az I. rendű vádlott lőfegyverét pár 

percnyi időre átadta a II. rendű vádlottnak, aki egy fácánkakasra lövést adott 

le, elejtette azt, majd a fegyvert nyomban visszaadta az I. rendű vádlottnak. 

Az apát kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, mindkét vádlottat pedig 

orvvadászat bűntettével vádolta meg az ügyészség. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 
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