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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. március 5-9. 

 
 

2018. 03. 05. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

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

csalás bűntette 

2018. 03. 05.  08:00 

 

 

Első 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 elmeállapota miatt a bűncselekmény 

felismerésére vagy elhárítására korlátozottan képes személy, akivel a vádlott 

bizalmi, szerelmi kapcsolatot alakított ki annak érdekében, hogy valótlan 

tényekre hivatkozással 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. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

A tárgyalás 2018. 03. 07-én 8.00 órakor folytatódik. 

 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/


 

 

 

 

 

2018. 03. 06. 

 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.Fk.40/2017. H. R. és társai 

vádlottak 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 03. 06. és  09:00 

 

 

Első tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik ellen többek között életveszélyt okozó testi sértés bűntette, 

csoportosan elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint két mérai család már korábban elmérgesedett 

viszonya, fel-fellángoló vitája fajult tettlegességig. Az ügy hat vádlottja egy 

szóváltást követően kezdett dulakodni, lökdösődni, majd az I. rendű vádlott a 

dulakodás során úgy lökte el az V. rendű vádlottat,  hogy az hanyatt esett, fejét 

az útpadkához ütötte és elájult. Koponyasérüléseket szenvedett, életveszélyes 

állapotba került.  

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

A tárgyalás 2018. 03.08-án 9.00 órakor folytatódik. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 03. 06. 

 

Miskolci Járásbíróság • Fsz./26. sz. tárgyalóterem 

28.B.1504/2016. P. G. és társai 

vádlottak 

Közokirat-hamisítás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 03. 06.  09:30 

Perbeszédekkel folytatja a bíróság az ügyvéddel és két társával szemben 

közokirat-hamisítás bűntette és más bűncselekmények miatt indult 

büntetőügyet. 

 

A vádirat lényege szerint 2011. évben a P.G. I. r. vádlott által vezetett társaság 

fiktív üzletrész értékesítését az ügyvéd vádlott bonyolította, a szerződést ő 

szerkesztette és nyújtotta be a cégbíróságra. A bíróság a szerződés alapján az 

ukrán illetőségű II. r. vádlottat a társaság ügyvezetőjeként a 

cégnyilvántartásba bejegyezte. 

 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 03. 07. 

 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 

1.B.538/2016. R. T. és társa 

vádlottak 

maradandó 

fogyatékosságot okozó 

foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2018. 03. 07. 09:30 

A tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást a Tiszaújvárosi 

Járásbíróság a tésztaféléket gyártó üzemben történt baleset miatt indult 

büntetőügyben. 

 

A vádirat szerint a vádlottak a tiszaújvárosi székhelyű, tésztaféléket gyártó kft. 

ügyvezetői voltak. Mindketten tudták, hogy az üzemben használt egyik 

tésztadagasztó gép meghibásodott, ismerték a hiba mibenlétét és tudták azt 

is, hogy a gép az üzemképes biztonsági kapcsolók hiányában is működik. A 

gép megjavítására intézkedést nem tettek. 2015. augusztus 3-án az I. r. vádlott 

arra utasította a sértettet, hogy az üzemképes biztonsági kapcsolók 

hiányában is működőképes tésztadagasztó géppel tarhonyát készítsen. A 

sértett a dagasztógép tetejét felnyitotta, azonban a gép az üzemképes 

biztonsági kapcsolók hiányában nem állt le, a sértett a tartályba belenyúlt, 

alkarját a mozgásban lévő gép leszakította. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ózdi Járásbíróság • 1. sz. tárgyalóterem 

11.B.61/2017. H. Gy. és társa 

vádlottak 

zsarolás bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmények 

2018. 03. 07. 10:00 

 

Folytatja a bizonyítási eljárást az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak 

az ügyében, akikkel szemben zsarolás bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádiratban rögzített tényállás alapján az I. r. vádlott szívességi 

lakáshasználója volt egy házaspár tulajdonában álló családi háznak. Amikor 

megtudta, hogy a sértett házat szeretne vásárolni, felkereste, és valótlanul azt 

állította, hogy az ingatlan az ő tulajdonában áll, majd felajánlotta megvételre. 

A felek írásban nem kötöttek szerződést, csak szóban állapodtak meg, 

miszerint az I. r. vádlott 450.000.- forintért eladja a házat, a vételárat a vevőnek 

pedig havi 20.000.- forintos részletekben kell megfizetnie. A vevő beköltözött 

az ingatlanba, majd 16 hónapon keresztül fizette a havi törlesztő részleteket. 

A ház tulajdonosai 2016. májusban szereztek tudomást a fenti ügyletről, ezért 

tájékoztatták a vevőt a valós helyzetről. Ezt követően a sértett találkozott az I. 

r. vádlottal, és közölte, hogy több pénzt nem hajlandó fizetni. Ekkor az I. r. 

vádlott és a vele lévő II. r. vádlott ütlegelni kezdték, miközben az I. r. terhelt 

azt ismételte, hogy „lesz pénz, vagy kipakollak a házból”. A bántalmazás 

következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 03. 08. 

 

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 

2018. 03. 08. 08:15 

 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Szikszói Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak a büntetőügyében, akik az internetről rendeltek ún. „cuccot” 

fájdalomcsillapításra, majd azt kisebb kiszerelésbe csomagolva eladták egy 18 

életévét be nem töltött személynek. Az így átadott anyag között volt kábítószer 

is és új pszichoaktív anyagnak minősülő szer is. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 03. 09. 

 

Miskolci Járásbíróság • I./124. sz. tárgyalóterem 

27.B.298/2017. H. T. és társai 

vádlottak 

csoportosan elkövetett 

kifosztás bűntette és 

más bűncselekmények 

2018. 03. 09. 08:00 

 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akiket csoportosan elkövetett kifosztás bűntette és 

más bűncselekmények elkövetésével vádol az ügyészség. 

A vádirat szerint a terheltek azzal a szándékkal jelentek meg a sértettek 

házánál, hogy az idős korú sértettek állapotát kihasználva pénzt vegyenek el 

tőlük. Módszerük az volt, hogy valótlan indokokra hivatkozással bementek a 

házakba, az I. r. vádlott arra kérte a sértetteket, hogy váltsanak fel készpénzt, 

majd társaik elterelték figyelmüket, hogy el tudják venni a sértettek pénzét. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 


