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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. február 25 – március 1. 

2019. 02. 25. 

Miskolci Törvényszék • 113. sz. tárgyalóterem 

9.B.25/2018. B. A. vádlott emberölés bűntette 2019. 02. 25. 8:00 

Tárgyalást tart a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki a vád 

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. 

A bizonyítás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 02. 25. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.50/2018. B. Sz. és társa 

vádlottak 

 

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2019. 02. 25. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2016 év végétől kezdve közösen szereztek 

kábítószert azért, hogy azt értékesítsék. 

A beszerzésben az I. rendű vádlott egy budapesti ismerőse segített. A 

szállítást a két vádlott közösen oldotta meg Budapest-Emőd 

vonatkozásában. A kábítószert az I. rendű vádlott emődi lakóhelyén és egy 

pincesor alatti ingatlanban tárolták, abból közösen fogyasztottak is, illetve 

értékesítették. 

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 
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2019. 02. 25. 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • I./126. sz. tárgyalóterem 

1.Bf.6/2019. H. G. vádlott közlekedés 

biztonsága elleni 

gondatlanságból 

elkövetett vétség 

2019. 02. 25. 9:45 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki – az elsőfokú ítélet szerint - 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. 

Az első fokon eljáró Encsi Járásbíróság a vádlottat 80 óra közérdekű munka 

büntetésre ítélte, amellyel szemben az ügyész fellebbezett. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó  

sajtószóvivő  

46/815-386 • 70/703-2487  

gyurani@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 02. 26. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.42/2017. B. M. vádlott 

 

életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntette 

2019. 02. 26. 

2019. 02. 28. 

9:00 

9:00 

Várhatóan befejezi a bizonyítást a Miskolci Törvényszék az életveszélyt 

okozó testi sértés bűntette miatt indult büntetőeljárásban. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett 2016. évben a Miskolci 

Egyetem hallgatói voltak, egy társasághoz tartoztak. A vádbeli napon, 2016. 

március 22-én a Miskolci- Egyetemvárosban lévő Uni-Café szórakozóhelyen 

tartózkodtak, alkoholt fogyasztottak. A vádlott szóváltásba került a 

helyszínen szórakozó harmadik személlyel, majd dulakodni kezdtek. 

A sértett békítési szándékkal indult feléjük, amikor a vádlott jobb kezével 

szándékosan ököllel fejen ütötte. A sértett hanyatt esett, mire a vádlott 

odalépett hozzá és belerúgott a fejébe. A sértett életveszélyes sérülést 

szenvedett. 

A bizonyítás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 02. 26. 

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. 02. 26. 

2019. 02. 28. 

10:00 

9:00 

Tárgyalást tart 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 február 28-án 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 02. 27. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.317/2017. V. F. vádlott jelentős kárt 

okozó csalás 

bűntette 

2019. 02. 27. 8:00 

 

Tárgyalást tart 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 2015. évben 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. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 02. 27. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.62/2017. Sz. N. vádlott 

 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2019. 02. 27. 9:00 

Várhatóan határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak 

az ügyében, akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

A vád szerint a vádlott és a sértett szomszédok, ebből eredően viszonyukat 

konfliktusok jellemezték. A vádbeli napon, 2016. augusztus 16-án a sértett 

motoros fűkaszával füvet nyírt a Cserépfaluban található ingatlana előtt, a 

vádlott azonban ezt nehezményezte féltve az ott parkoló autója fényezését a 

felverődő kavicsoktól. Vitatkoztak, majd a vádlott megragadta a fűkaszát, 

amelynek motorja még járt, vágó része viszont már nem forgott, és rázni 

kezdte, majd elengedte és a sértettet ököllel a nyaka bal oldalán megütötte. A 

sértett megtántorodott, de nem esett el. A sértettnek később légzési 

nehézségei jelentkeztek, a mentő az egri kórház fül-orr-gégészeti osztályára 

szállította. A sértett nyak- és gégezúzódást, gégeporctörést szenvedett, 

amelynek következtében hangszalagbénulása alakult ki. A garatban kialakult 

vérzéses vizenyő közvetlen életveszélyes állapotot idézett elő, amely orvosi 

beavatkozás hiányában fulladásos halálhoz vezetett volna. 

Határozathirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 02. 28. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.269/2018. S. L. K. vádlott súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás bűntette 

2019. 02. 28. 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. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 02. 28. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

3.Fk.236/2018. fk. H. A. és 7 társa 

vádlottak 

 

tizennyolcadik 

életévét be nem 

töltött személy 

sérelmére 

elkövetett kerítés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 02. 28. 8:30 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett kerítés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

A vád szerint az I. - IV. rendű vádlottak Ózdon egy háztartásban éltek, a II. 

rendű vádlott édes- illetve nevelőanyaként a családfő szerepét töltötte be. 

A III. rendű vádlott megismerkedett a kiskorú sértettel, akit meghívott 

magukhoz, hogy lakjon náluk. A II. rendű vádlott ezt megengedte, de 

ellenszolgáltatást kért, amelyet a sértettnek prostitúciós tevékenységgel 

kellett megkeresnie. Minderről a további vádlottak is tudtak, együtt 

bonyolították azt, hogy a sértett mintegy 30 személlyel végzett szexuális 

cselekményt a kuncsaftok lakásán, vagy pedig egy ózdi romos házban, ahova 

elkísérték, felügyelték. A pénzt a sértett helyett is ők vették át. Vádlottak a  

kuncsaftok is, akik a sértettel – annak életkoráról tudva – ellenszolgáltatás 

fejében szexuális cselekményt végeztek, . 

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. 28. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 6. sz. tárgyalóterem 

13.B.381/2018. Ö. D. és társa 

vádlottak 

halált okozó, ittas 

állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette és 

más bűncselekmények 

2019. 02. 28. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság abban a 

büntetőügyben, amelyben a vádirat szerint 2017 egyik októberi hajnalán a 

néhai sértett Múcsonyból Ormosbánya felé tartott autójával, amikor a 

megengedett 90 km/h-s sebességet túllépve 110-130 km/h-s sebességgel 

haladva egy jobbra ívelő kanyarban átsodródott a szemközti sávba, több 

közúti jelzőtáblának ütközött, árokba csúszott, többször átfordult és a 

tetejére érkezve állt meg. A néhai sértett nem kapcsolta be biztonsági övét, 

ezért a szélvédőn át kirepülve az úttestre zuhant. Az autó a balesetet 

követően is működött és megvilágította az úton fekvő néhai sértettet, aki 

ugyan súlyos sérüléseket szenvedett, de még életjelenségeket mutatott, 

lélegzett. 

A baleset után közvetlenül, kb. 10 másodperc múlva érkezett szintén 

Múcsony irányából az I. rendű vádlott által vezetett autó, amelynek jobb 

oldali első ülésén a II. rendű vádlott, a hátsó ülésen pedig három fiatalkorú 

lány ült. Az I. rendű jogosítvánnyal nem rendelkezett, a járművet műszakilag 

jól kezelte, de elméleti tudása csekély volt. A megengedett sebességet ő is 

túllépve, 120 km/h-val próbálta bevenni a kanyart, azonban a baloldali sávba 

sodródott és az ott fekvő sértettet elütötte. Az autó féltengelye ennek 

következtében kiszakadt, így az kb. 150 méter távolságra megállt. A sértett az 

elütés helyétől kb. 7 méterre került nyugalmi helyzetbe. A gázolás 

következtében élettel összeegyeztethetetlen koponyasérülései keletkeztek, a 

sértett életét vesztette. 

A vádlottak és utasaik kiugrottak az autóból és segítségnyújtás nélkül 

eltávoztak. Az I. rendű vádlott az elkövetés idején szeszes italtól ittas, illetve 

kábítószertől bódult állapotban volt. 

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. 28. 

Szikszói Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.109/2017. I. J. vádlott szexuális erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 02. 28. 10:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben 

szexuális erőszak, szexuális visszaélés, gyermekprostitúció kihasználása és 

gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2015 és 2016 folyamán különböző 

időpontokban megismerkedett hat lánnyal, az ügy sértettjeivel, akikkel több 

alkalommal, pénz ellenében szexuális kapcsolatot létesített. A sértettek 

kezdetben beleegyeztek az együttlétbe. Később, amikor ellenállásba ütközött, 

a vádlott testi erőszakot is alkalmazott. A vádlottnak minden esetben 

tudomása 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 videófelvételeket is készített. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 


