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     2019.El.XI.B.1/297. 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. július 1-5.  

2019. 07. 01. 

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. 07. 01. 

 

8:00 

 

Tanú kihallgatásával folytatja a tárgyalást 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. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
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2019. 07. 01. 

Miskolci Járásbíróság • 24. sz. tárgyalóterem 

11.B.117/2019. T. Z. vádlott nagyobb kárt 

okozó, 

üzletszerűen 

elkövetett csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 07. 01. 8:00 

Első tárgyalást tart a bíróság annak a férfinak a büntetőügyében, aki 

a vád szerint több mint két millió forintot csalt ki megrendelőktől úgy, 

hogy eleve nem akarta a vállalt munkákat elvégezni. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott 2016 júliusa és 2018 

áprilisa között víz-, fűtés, és gázszerelési munkákat vállalt, amikért a 

négy sértettől a szerződés megkötését követően több részletben, 

összesen több mint két millió előleget vett fel. Vállalt kötelezettségeit 

elenyésző részben teljesítette, a sértetteket hitegette, végül 

elérhetetlenné vált.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 07. 01. 

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. 07. 01. 8:30 

Tárgyalást tart 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.     

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 07. 01. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.96/2018. M. Cs. vádlott és 

társa 

uzsora bűntette 2019. 07. 01. 

 

08:30 

Tanút hallgat ki 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 nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 07. 01. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.46/2018. B. I. vádlott 

 

Emberölés bűntette 2019. 07. 01. 13:00 

Határozatot hirdet 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. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 07. 02. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.19/2019. D. O. és társa 

vádlottak 

büntetőügyben kényszerítés 

hatósági eljárásban bűntette 

és más bűncselekmények 

2019. 07. 02. 08:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2018 augusztusában egy kazincbarcikai 

sörözőben szóváltásba keveredtek a sértettel, akit ütni-rúgni kezdtek nyolc 

napon túl gyógyuló sérüléseket okozva. Rendőrségi kihallgatásukra még 

aznap késő este sor került. Tanúként hallgatták meg az ügy későbbi sértettjét, 

akit a vádlottak a rendőrségről távozást követően kérdőre vontak 

vallomástétele miatt, megfenyegették, hogy vonja azt vissza, majd az I. rendű 

vádlott többször meg is ütötte az arcán. A vádlottak az ott tartózkodó 

személyeket is megfenyegették: nehogy rendőrt merjenek hívni, mert akkor 

ugyanígy „pórul járnak.” 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2019. 07. 02. 

Miskolci Járásbíróság • 30. sz. tárgyalóterem 

38.B.2163/2018. H. M. vádlott és 2 

társa 

csalás bűntette és 

más 

bűncselekmény 

2019. 07. 02. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akikkel szemben idős korú sértettek sérelmére elkövetett 

csalás és kifosztás bűntette miatt indult büntetőeljárás.  

 

A vád szerint a vádlottak 2016-ban Miskolcon a 84 éves idős sértettet 

megtévesztve szerezték meg annak lakását, valamint 6 millió forintot 

meghaladó összegű készpénzét. Más esetben a II. és III. r. vádlottak a 73 éves 

sértett rosszullétét kihasználva bejutottak az idős nő lakásába, ahol 

rábeszélték, hogy a több mint 2,5 millió forint lekötött készpénzét vegye fel, 

majd amikor a sértett nem figyelt, ebből 2 millió forintot elvettek. Később a 

sértett észrevette a pénz eltűnését, ezért a vádlottak 1 millió forintot 

visszavittek, azonban úgy tettek, mintha az mindvégig az egyik szekrényben 

lett volna. 2017 őszén az I-II. r. vádlottak a pénzszerzés reményében egy 72 

éves idős nőt beszéltek rá arra, hogy hitelkártya szerződést kössön annak 

ellenére, hogy erre nem volt szüksége. 

 

A bíróság – amennyiben az ügy előkésztő ülésen nem kerül befejezésre - 

09:00 órakor tárgyalást tart az ügyben. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 07. 02. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.66/2019. L.-né V. G. K. 

vádlott 

halálos tömegszerencsétlenséget 

eredményező közúti baleset gondaltan 

okozásának vétsége 

2019. 07. 02. 10:00 

 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság az M3-as autópálya 

mezőkeresztesi szakaszánál 2016. decemberében történt buszbaleset ügyében. 

A vád szerint egy utazási társaság busza, két – váltásban dolgozó – sofőrrel és 80 

utassal hazafelé tartott Bécsből Debrecen irányába éjszaka, az autópálya 

kivilágítatlan szakaszán, körülbelül 100 km/h sebességgel. A forgalom ugyan gyér 

volt, de az út állapota nedves, csúszós és a hőmérséklet is fagypont alatti. 

A vádlott a busz mellett haladt a belső forgalmi sávban egy személyautóval, 

körülbelül 130 km/h sebességgel. Amikor elhaladt a busz mellett a jéghártyás 

úttesten az autó megcsúszott, a busz előtt átsodródott a külső forgalmi sávba és a 

szalagkorlátnak ütközött. 

A mögötte haladó busz sofőrje bár hirtelen balra kormányozta a buszt, de nem 

tudta elkerülni az ütközést. Nagy sebessége és az út állapota miatt a busz bal 

oldalával a vádlott autójának, majd a bal oldalon található szalagkorlátnak ütközött, 

ami megbillentette a buszt és az a bal oldalára borult. 

A két jármű ütközését követően az autópályán közlekedő járművek közül több is a 

baleset helyszínére ért, melyek legtöbbje már nem tudott időben megállni, hogy 

elkerüljék a további ütközéseket, így azok többszörösen egymásba sodródtak. 

A baleset következtében 5 személy életét vesztette, 8 - 8 személy maradandó 

fogyatékosságot, illetve 8 napon túl gyógyuló sérüléseket, míg 21 személy 

könnyebb sérüléseket szenvedett. 

 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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 



 

 

2019. 07. 03. 

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

6.Fk.241/2018. B. K. és 

társai 

vádlottak 

csoportosan elkövetett rablás bűntette 

és más bűncselekmény 

2019. 07. 03. 8:00 

 

Csoportosan elkövetett zsarolás bűntette miatt indult büntetőügyben tart 

tárgyalást az Ózdi Járásbíróság. 

A vád szerint 2018 márciusában a hat kiskorú sértett a késő esti órákban együtt 

beszélgetve sétált Ózd egyik utcáján, amikor a három vádlott odalépett hozzájuk, 

fenyegetően fellépve értékeiket kérte. Zsebeiket átkutatták, mobiltelefonjaikat, 

bluetooth hangszórót, headsetet vettek el tőlük. Lökdösődtek, pofozkodtak, 

combon rúgták, földre térdepeltették őket és megalázóan viselkedtek velük. A 

sértetteknek végül sikerült felnőttek segítségét kérniük, akikkel szemben a 

vádlottak szintén fenyegetően léptek fel, így ők is megtorpantak. A vádlottakat a 

kiérkező rendőrök fogták el. A sértettek nem szenvedtek sérüléseket. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 07. 03. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 30. sz. tárgyalóterem 

3.B.629/2019. Ó. J. vádlott és 

társa 

rablás bűntette 2019. 07. 03. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki 

szilveszter estéjén mobiltelefonjának megszerzése miatt támadott meg egy 

nőt. 

A vád szerint a férfi 2018. december 31-én, Miskolcon 18 óra körüli időben 

több száz méteren követte, hogy megszerezze mobiltelefonját, majd egy 

lépcsőházhoz érve a bejárati ajtó előtt álló sértettet nekilökte annak, majd 

kicsavarta a kezében lévő okostelefonját. Ezt követően a vádlott elmenekült a 

helyszínről a telefonnal, melynek értéke 250.000,- forint volt. A férfi még aznap 

egy ismerősének előadta a telefont 5.000.- forintért. A támadás során a sértett 

nem szenvedett sérülést.  

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 

2019. 07. 03. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.43/2017. Dr. Sz. Sz. J. és 8 társa 

vádlottak 

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2019. 07. 03. 

2019. 07. 08. 

 

9:00 

9:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak 

az ügyében, akik ellen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint 2016 elején egy ukrán állampolgár azzal kereste meg a III. 

rendű vádlottat, hogy szervezze meg Magyarországon a „cola” fantázia nevű 

kábítószer előállítását. A III. rendű vádlott összeismertette a gyártási folyamatot 

ismerő II. rendű és a mákszalmát biztosítani tudó I. rendű vádlottat.  A gyártást 

hárman készítették elő, amelynek során telephelyet vásároltak, illetve 

megállapodtak a IV. rendű vádlottal 4 tonna mákszalma átadásáról. A IV. rendű 

vádlott állami engedély birtokában jogosult volt annak átmeneti tárolására, de 

az engedély kereteit túllépve a kért mennyiséget társai rendelkezésére 

bocsátotta. Az V., VI., VII., VIII. és IX. rendű vádlottak a feldolgozás folyamatában 

vettek részt. A vádlottak a mákszalmából a jelentős mennyiség alsó határát 

többszörösen meghaladó mennyiségű morfint nyertek ki. 

A tárgyalás július 8-án 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 

 

2019. 07. 03. 

Miskolci Törvényszék • I/118. tárgyalóterem 

7.Bf.100/2019. Sz. L. vádlott 

 

halálos közúti 

baleset gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2019. 07. 03. 11:30 

Ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak a 

büntetőügyében, aki 2017 májusában a 37. sz. főúton okozott halálos 

közlekedési balesetet. 

Az elsőfokú ítélet szerint a férfi Szerencs irányából Miskolc felé közlekedett 

gépkocsijával, ám az előtte haladó sértett autójától nem tartotta be a 

szükséges követési távolságot. A sértett észlelve az úttestre korábban egy 

másik autóról lehullott és szétszóródott fadarabokat, lassítani kezdett, 

amelyet a vádlott ugyan észlelt, de a nem megfelelő követési távolság miatt 

vészfékezés ellenére sem tudta elkerülni az ütközést. Az ütközés 

következtében a sértett autója „átlökte” a szembejövő forgalmi sávba, ahol 

összeütközött a néhai sértett által vezetett tehergépkocsival, amelynek 

vezetője az elszenvedett súlyos sérülései miatt a helyszínen életét vesztette. A 

vádlott nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

A Szerencsi Járásbíróság ítéletében közúti baleset okozásának vétsége miatt a 

vádlottat másfél év fogházbüntetésre ítélte, és három évre eltiltotta a közúti 

járművezetéstől. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre 

felfüggesztette. A döntéssel szemben a vádlott és védője jelentett be 

fellebbezést. 

Határozathirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2019. 07. 03. 

Miskolci Törvényszék • I/113. sz. tárgyalóterem 

9.B.22/2018. L. M. és 4 társa 

vádlottak  

 

nyereségvágyból, 

különös 

kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény 

elhárítására idős 

koránál fogva 

korlátozottan képes 

személy sérelmére 

elkövetett 

emberölés bűntette 

2019. 07. 03. 

 

13:00 

 

 Tanúkat hallgat ki a Miskolci Törvényszék a nyéstai emberölési ügyként 

ismertté vált büntetőperben. 

  

A vádirat lényege szerint az öt vádlott 2017. április 9-én éjjel azért ment a 

sértett lakásához, hogy tőle pénzt szerezzenek. Hárman bementek a házba, 

ketten az udvaron maradtak, figyelték nem jön-e valaki. Az egyik vádlott az 

ágyban fekvő 86 éves sértettre egy vascsővel több ütést mért, minek 

következtében a sértett nő életét vesztette. Az elszenvedett sérülések 

különösen nagy testi és lelki gyötrelmet okoztak sértettnek, akinek életét az 

azonnali orvosi ellátás sem menthette volna meg. A vádlottak a lakásból pénzt 

és élelmiszert vittek el.  

 

A vádlottakkal szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett emberölés miatt folyik büntetőeljárás. A vádlottak 

letartóztatásban vannak, cselekményük akár életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel is büntethető. Az előkészítő ülésen a vádlottak egyike 

sem tett beismerő vallomást. 

 

Perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 07. 05. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.32/2018. V. M. vádlott 

 

halált okozó ittas 

állapotban 

elkövetett 

járművezetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 07. 05. 9:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a – vádbeli időpontban próbaidős rendőr – 

vádlottnak az ügyében, aki vádirati tényállás szerint szolgálati idején kívül a 

néhai sértettel együtt szórakozott, italozott. A vádlott a néhai sértett 

tiltakozása ellenére magához vette egy Opel Combo típusú autó kulcsait és 

mindketten – a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül – beültek az autóba 

és elindultak Sárospatak belvárosa felé. Az autót a vádlott vezette, és a 

megengedett 40, majd 50 km/h-s sebességet meghaladó 90-95 km/h-s 

sebességgel haladtak. Az egyik kanyarban a vádlott elvesztette a jármű feletti 

uralmat és kb. 70 km/hs sebességgel egy fának csapódtak. A sértett testszerte 

elszenvedett súlyos sérülései miatt a helyszínen életét vesztette. A vádlott 

életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


