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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. január 14-18. 

2019. 01. 14. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.27/2018. Ó. B. vádlott 

 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete 

2019. 01. 14. 8:00 

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

a vádirati tényállás lényege szerint 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 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. 01. 14. 

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. 01. 14. 8:30 

A bizonyítási eljárás befejezése várható a Szikszói Járásbíróságon 

azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében, akik 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. 01. 14. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.37/2018. L. Cs. vádlott emberölés bűntette 2019. 01. 14. 13:00 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart annak a vádlottnak az ügyében, aki 

vádirati tényállás szerint szilveszter éjjelén ölte meg édesapját. 

A vádlott és szülei 2017. december 31-ig együtt éltek nyékládházi 

otthonukban. A vád szerint az év utolsó napján már a délutáni órákban 

megkezdték az italozást, mely estére veszekedésbe torkollott. A férfi a 

lépcsőnek háttal álló apját lelökte a lépcsőről, aki nekiesett a bejárati 

ajtónak. Ekkor a vádlott egy 3 cm széles, 1 méternél hosszabb fa karóval 

legalább két alkalommal fejbe vágta a földön fekvő sértettet, majd fojtogatta 

őt. A vádlott 6 órával később értesítette a mentőket, akik már csak a halál 

tényét tudták megállapítani. 

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. 01. 15. 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

7.B.50/2017. V. K. vádlott és 2 

társa 

súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2019. 01. 15. 

 

9:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akikkel szemben súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás 

bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint az I. r. vádlott a 1990-es évek végétől kezdődően 

alacsony áron több leromlott állapotú családi házat és zártkertet vásárolt 

föl, melyeket élettársával, a II. r. vádlottal együtt anyagilag és szociálisan 

rászoruló személyeknek a piaci ár többszöröséért értékesített, valamint 

bérbe adott. Figyelemmel arra, hogy a vádlottak tudomással bírtak azon 

tényről, hogy a magas összegű bérleti díjak kifizetését követően a 

sértetteknek nem marad pénzük a megélhetésükre, számukra 50%-os 

kamatok ellenében biztosítottak kölcsönöket. Amikor a sértettek nem tudtak 

fizetni, a vádlottak bántalmazással fenyegették meg őket. Egyes sértettek 

járandóságait az úgynevezett kamatos pénz törlesztés érdekében a 

kézbesítőtől az I. r. vádlott vette át. Egy alkalommal az I. r. és a II. r. vádlott 

elmentek a sértett és az élettársa bérleményébe, ahol kiabálva követelték az 

elmaradt bérleti díjat. A sértett annyira megijedt a terheltektől, hogy 

mobiltelefonján keresztül próbált rendőri segítséget hívni. Amikor az 

udvaron tartózkodó III. r. vádlott észlelte, hogy az ajtón kilépő sértett 

értesíteni akarja a rendőrséget, ennek megakadályozása érdekében az 

ajtóban megragadta a sértett torkát, és rákiabált, hogy: „még a rendőrséget 

hívod?!” Az erőszakos fellépés hatására a sértett nem mert telefonálni. 

A bizonyítás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



 



2019. 01. 16. 

Miskolci Törvényszék • 113. sz. tárgyalóterem 

9.B.25/2018. B. A. vádlott emberölés bűntette 2019. 01. 16. 8:00 

Tárgyalást tart a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 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 

 



2019. 01. 17. 

Miskolci Törvényszék • 119. sz. tárgyalóterem 

10.B.30/2018. B. R. és társa 

vádlott 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2019. 01. 17. 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. 

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 várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 17. 

Miskolci Járásbíróság • 30. sz. tárgyalóterem 

38.B.2006/2018. G. J. vádlott hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2019. 01. 17. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint Miskolc-Peresen a 2018. szeptember 1-jén 

tartott bányásznapi rendezvényen a nézők között ittas állapotban 

csapkodott és kiabált, az intézkedő rendőrökkel szemben pedig agresszívan 

lépett fel. Egyikük egyenruhájának karrészét letépte, majd ütni próbált, de a 

járőr az ütést elhárította. A rendőrök együttes erővel földrevitték, amelynek 

során a vádlott megpróbálta őket leköpni és megrúgni, de utóbbi elől 

kitértek. Szállítása közben trágár módon kiabált. 

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. 01. 17. 

Szikszói Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

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

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 01. 17. 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 

 



2019. 01. 17. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

16.B.322/2018. S. F. vádlott kisebb értékre, 

nemesfémre 

elkövetett lopás 

bűntette 

2019. 01. 17. 10:00 

Előkészítő ülést tart a bíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a 

vádirat szerint a különélő gyermekének láthatásakor – kihasználva, 

hogy az édesanya nem tartózkodik otthon – a hálószobában lévő 

éjjeliszekrény fiókjából elvette kiskorú gyermeke 43 g súlyú, 14 

karátos, 408.500.- Ft értékű aranyláncát, amelyet egy kazincbarcikai 

zálogházban 250.000,- forint hitel ellenében zálogba adott, az 

összeget pedig felélte. 

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 

 


