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2019. 03. 04. 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.13/2018. F. Zs. vádlott 

 

különösen jelentős 

értékre elkövetett 

sikkasztás bűntette 

2019. 03. 04. 8:00 

Folytatja a bizonyítást a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

2000-től 15 éven keresztül volt egy befektetési szolgáltató miskolci fiókjának 

értékpapírkereskedéssel foglalkozó fiókvezető-helyettese, valamint 

fiókvezetője.  

A vád szerint a vádlott 2010 nyarán megállapodott egy ismerősével, hogy a 

férfi feleségének számláján elhelyezett befektetéseket brókerként kezelje. A 

vádlott 2011-től 2014-ig több mint 440 millió forint készpénzt vett el a rábízott 

vagyonból. A vádlott további 13 alkalommal a sértett számláján elhelyezett 65 

millió forintból a befektetési céltól eltérően átutalásokat hajtott végre más 

magánszemélyek, illetve cégek felé. Az okozott kárból 9 millió forint megtérült. 

 

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. 03. 04. 

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. 03. 04. 8:00 

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. 03. 04. 

Miskolci Járásbíróság • 19. sz. tárgyalóterem 

10.Fk.177/2019. fk. B. Á. vádlott a bűncselekmény elhárítására idős 

koránál fogva korlátozottan képes 

személy sérelmére elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 03. 04. 8:00 

 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a fiatalkorú vádlottnak az 

ügyében, aki 2018 februárjában Miskolcon belvárosában busszal közlekedett, 

amikor felfigyelt az időskorú sértettre és elhatározta, hogy tőle valamilyen 

értékét elveszi. Követni kezdte, majd a Derkovits úti buszmegállónál a sértett 

fülében lévő arany fülbevalót egyszerre mindkét kezével kitépte és elfutott. A 

sértett a földre esett, fülén nyolc napon belül gyógyuló sérülést 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 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. 03. 04. 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

7.B.102/2018. F. J. vádlott súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás 

bűntettének 

kísérlete és 

uzsora bűntette 

2019. 03. 04. 9:30 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a 

sértettek nehéz anyagi helyzetét kihasználva néhány tízezer forintos 

összegeket havi 70%-os kamattal nyújtott kölcsönbe. Az egyik sértettet orra 

eltörésével is megfenyegette, de ígéretét nem váltotta be.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 03. 05. 

Ózdi Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

6.Fk.241/2018. B. K. és két társa 

vádlottak 

csoportosan 

elkövetett rablás 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 03. 05. 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. 03. 05. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.44/2018. T. I. vádlott különös kegyetlenséggel, több ember 

sérelmére elkövetett emberölés 

bűntette 

2019. 03. 05. 

2019. 03. 07. 

9:00 

9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a kenézlői emberölési ügyben. 

A vádirat lényege szerint a vádlott egy háztartásban élt Kenézlőn élettársával és 

annak nővérével, a két sértettel. Egy vita hevében a vádlott mindhárman 

dulakodni kezdtek, majd a vádlott egy 5-6 cm átmérőjű, 95 cm hosszú fakaróval 

testszerte ütlegelni kezdte a sértetteket, főként a fejükön, amelynek 

következtében keletkezett súlyos koponyasérüléseikbe a helyszínen belehaltak. 

A tárgyalás március 7-én 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 03. 05. 

Miskolci Járásbíróság • 30. sz. tárgyalóterem 

38.B.2154/2018. H. O. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette és 

más 

bűncselekmény 

2019. 03. 05. 9:00 

 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint elhatározták, hogy Miskolcon egy 

prostituálttal szexuális cselekményt folytatnak, és ennek során észrevétlenül 

elveszik a nála lévő készpénzt. A sértett először a II. rendű vádlottnak 

nyújtott szexuális szolgáltatást, majd az I. rendű vádlott következett. A sértett 

elkezdte a cselekményt, amikor az I. rendű vádlott jelzett a II. rendű 

vádlottnak, hogy a sértett lábánál lévő pénztárcát vegye el, aki ennek eleget 

is tett. A sértett azonban mindezt észlelte és kiabálni kezdett. A II. rendű 

vádlott vissza akarta adni a pénzt, de társa erőteljesen rászólt, hogy ne tegye. 

A sértettet rángatni kezdte és veréssel, szurkálással fenyegette. Az I. rendű 

vádlottnak e szándékról nem volt előzetes tudomása, a fenyegetésben nem 

vett részt és azt nem támogatta. A vádlottak a készpénzzel együtt elhajtottak 

a helyszínről. 

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. 03. 05. 

Miskolci Járásbíróság • 24.sz. tárgyalóterem 

17.B.1074/2018. V. J. és társa 

vádlottak 

 

súlyos testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 03. 05. 13:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben az ügyészség 2017 májusában a Szinva teraszon 

kivetítőn közvetített labdarúgó-mérkőzés félidejében tanúsított 

magatartásuk alapján emelt vádat súlyos testi sértés és garázdaság miatt. 

A II. rendű vádlott erősen ittas állapotban számonkérte a távozó nézőket, 

hogy „milyen drukkerek, amiért elmennek” és egy üvegpoharat dobott a 

tömegbe, amely az I. rendű vádlott mellett esett a földre és tört szét. A 

vádlottak között emiatt szóváltás alakult ki, majd az I. rendű vádlott elővett 

egy 8 cm pengehosszúságú kést, azzal hadonászni kezdett az ott tartózkodók 

között, miközben életveszélyes fenyegetéseket kiabált. A helyszínen 

tartózkodott az I. rendű vádlott mellett egy édesapa (sértett) két 

gyermekével. A sértett felszólította az I. rendű vádlottat, hogy tegye el a kést, 

aki erre válaszul felé bökött a késsel. A sértettnek sikerült elkapni az I. rendű 

vádlott kezét és kicsavarnia belőle a kést, megakadályozva ezzel a sérülés 

bekövetkezését. A kés élet kioltására is alkalmas volt.  

A bizonyítás befejezése és ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 
2019. 03. 06. 

Miskolci Törvényszék • 113. tárgyalóterem 

9.B.18/2018. K. F. vádlott és 

társa 

életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntette 

2019. 03. 06. 8:00 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akik 2017 áprilisában életveszélyes sérülést okoztak 

munkatársuknak. 

A vádirat szerint a vádlottak és a sértett egy tiszaújvárosi cég munkavállalói. 

A II. r. vádlott és a sértett műszakváltáskor az öltözőben tartózkodtak, amikor 

a II. r. vádlott rászólt a sértettre, hogy öltözzön gyorsabban, és ne beszéljen. 

A sértett erre visszaszólt a II. r. vádlottnak, aki hátulról ütlegelni kezdte. 

Ekkor megjelent az II. r. vádlott testvére, aki bekapcsolódott a férfi 

bántalmazásába. A sértett ennek következtében bordatörést, és ahhoz 

társuló légmellet szenvedett, mely életveszélyes sérülésnek minősül. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 03. 06. 

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. 03. 06. 

2019. 03. 11. 

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 március 11-én 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 03. 07. 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.Fk.11/2019. fk. K. R. vádlott és 

társa 

bűncselekmény elhárítására idős 

koránál fogva korlátozottan képes 

személy sérelmére elkövetett 

rablás bűntette 

2019. 03. 07. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Szikszói Járásbíróság annak felnőtt vádlottnak és 

fiatalkorú társának az ügyében, akik a vádirat szerint megállapodtak abban, hogy 

a 85 éves, mozgásában lényeges korlátozott sértett arany, köves fülbevalóit 

elveszik. Mivel a sértett és a II. rendű vádlott ismerték egymást, ezért úgy 

döntöttek, hogy csak az I. rendű vádlott megy be a sértetthez, amíg a II. rendű 

vádlott kint őrt áll. 

2017. szeptember 26-án a délelőtti órákban az I. rendű vádlott bement a sértett 

szikszói ingatlanába és felszólította a fülbevalóinak átadására. A sértett ezt 

megtagadta, ezért az I. rendű vádlott átkarolta és magához szorította, az egyik 

fülbevalót kikapcsolta és kivette a sértett füléből, a másikat viszont kitépte nyolc 

napon belül gyógyuló, tépett sebet okozva. 

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 

  

mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu


2019. 03. 07. 

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság • III/1. tárgyalóterem 

100.K.27.287/2018.  közigazgatási 

határozat 

felülvizsgálata 

2019. 03. 07. 10:00 

Első tárgyalást tart a közigazgatási bíróság abban az ügyben, melynek 

tárgya két bányára vonatkozó bányászati jog jogosítottjának kijelölése 

kapcsán született határozat felülvizsgálata. 

A bányákra a bányászati jog korábban törlésre került, azonban az új 

jogosult kapcsán merül fel sérelme a felperesnek, hiszen egy miskolci gyár 

újraindításával kapcsolatos beruházás megvalósításához szükséges a 

bányászati jog megszerzése, a gyárat ezek a bányák látják el 

nyersanyaggal. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



2019. 03. 07. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

15.Fk.4/2019. fk. H. R. vádlott Életveszélyt okozó testi sértés 

bűntettének kísérlete 
2019. 03. 07 . 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a fiatalkorú vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2017 novemberében egy kazincbarcikai 

középiskolában egy bicskával megvágta a sértett ajkát és arcát úgy, hogy „örök 

mosolyt adjon neki, mint Joker” egy korábbi konfliktusuk miatt. A sértett metszett 

sérülése nyolc napon túl gyógyult, maradandó fogyatékosság nem alakult ki, 

viszont a bántalmazás módja alkalmas volt arra, hogy akár életveszélyes sérülést 

is okozzon. 

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 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu

