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2018. 04. 16. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

4.B.74/2017. B. T. és társai 

vádlottak 

jelentős 

mennyiségű 

kábítószerre 

elkövetett 

kábítószer 

birtoklásának 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 04. 16. 09:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a Szerencsi Járásbíróság 

azoknak a vádlottaknak büntetőügyében, akivel szemben jelentős 

mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette és 

más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint az I. r. vádlott barátnőjével, a II. r. vádlottal 

Erdőbényén közösen béreltek egy házat 2015. augusztustól 2016. márciusig. 

Az ingatlant a bérbeadó tudta és beleegyezése nélkül kábítószer 

termesztésére alkalmas állapotba alakították át, az épület végében található 

helyiségben 2015. október 30. napjától kannabisz növényt termesztettek, 

akként, hogy ott fonnyasztották és szárították. A hatóság tagjai összesen 255 

tő növényegyedet foglaltak le, mely lefoglalt anyag azok hatóanyag tartalmát 

is figyelembe véve jelentős mennyiségű kábítószernek minősül. Az I. r. 

vádlott egy alkalommal megkérte a II. r. vádlottat, hogy ajándékba vigyen a 

III. r. vádlottnak a termesztett marihuánából. A későbbi alkalmak során a 

kábítószer átadása már pénz ellenében történt, akként, hogy az I. r. vádlott 

és a III. r. vádlott megállapodtak, hogy a III. r. terhelt a megvásárolt 

marihuánával kereskedni fog. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

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


Miskolci Törvényszék • 112. sz. tárgyalóterem 

10.P.22.565/2016.  személyhez fűződő 

jogok 

megsértésének 

megállapítása és 

jogkövetkezményei 

2018. 04. 16. 13:00 

A Miskolci Törvényszék tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást abban a 

polgári perben, melynek tárgya személyhez fűződő jog megsértésének 

megállapítása. A per I. r. felperese hangfelvételek kiadásával, könnyűzenei 

tehetségek felkarolásával és menedzselésével foglalkozó gazdasági társaság, 

míg II. r. felperes ezen cégnek a személyesen közreműködő tagja, az alperes 

korábbi menedzsere. A kereseti kérelmükben felperesek kérik annak 

megállapítását, hogy az énekes foglalkozású alperes több nyilatkozatában 

megsértette jó hírnevüket és becsületüket. A bíróság az ügyben zárt 

tárgyalást rendelt el. 

Előreláthatóan ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 04. 17. 

 

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.Fk.4/2018. fk. H. T. vádlott 

 

halált okozó testi 

sértés bűntette 

2018. 04. 17. 08:00 

Első tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a fiatalkorú vádlottnak 

az ügyében, akivel szemben halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

A vádlott és a néhai sértett a büntetés-végrehajtási intézetben egy zárkában 

volt elhelyezve. A vádlott az „újonnan bekerülő” néhai sértettben 

tudatosítani akarta „főnöki pozícióját”, ezért verekedésre szólította fel .A 

verekedést előbb csak imitálták, aztán a vádlott ténylegesen is ütni kezdte a 

néhai sértettet, aki többször a földre esett, az ütések között elájult, majd 

ismét magához tért. Kérte a vádlottat, hogy kisebbeket üssön. A vádlott 

mindig adott pihenőt a sértettnek, de aztán újra folytatni akarta a „játékot”. 

A vádlott ügyelt arra, hogy a zárkák biztonsági ellenőrzéseit „kijátssza”, így 

az őrök nem hallottak zajokat. A néhai sértett a reggeli ébresztésre nem 

reagált, nem mozdult, rajta sérülés nyomai látszottak. A kórházba szállítását 

követően több héttel belehalt a vádlott által okozott súlyos 

koponyasérüléseibe. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesdi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.558/2016. H. N. és társa 

vádlottak 

 

zsarolás 

bűntettének 

kísérlete 

2018. 04. 17. 08:30 

 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Mezőkövesdi Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik ellen zsarolás bűntettének kísérlete miatt 

indult büntetőeljárás. 

A II. rendű vádlott kölcsönt kért a sértettől, ám azt többszöri felhívás 

ellenére sem adta vissza. A II. rendű vádlott találkozót beszélt meg a 

sértettel, amelyre az I. rendű vádlottat is magával vitte, akit álnéven 

mutatott be a sértettnek. Mindhárman Miskolcra indultak, a gépkocsival egy 

ismeretlen erdős részen megálltak, majd a két vádlott egy lakóházhoz ment, 

a sértett az autóban maradt. Néhány perc elteltével visszamentek az 

autóhoz, az I. rendű vádlott keze véres volt és egy 10 cm pengehosszúságú 

kés volt nála. A vádlottak azt hazudták az autóban várakozó sértettnek, hogy 

a lakóházban lévők rájuk támadtak, az I. rendű vádlott a késsel megszúrta 

egyiküket, aki ennek következtében meghalt. A vádlottak megfenyegették a 

sértettet, hogy „ő is sittre megy”, mivel tudomása van az emberölésről,  a 

„lelépéshez” 2 millió forintot kértek tőle. A sértett végül nem adott át pénzt 

a vádlottaknak. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 04. 18. 

 

Miskolci Törvényszék • 127. sz. tárgyalóterem 

4.B.9/2018. H. Sz. vádlott  emberölés 

előkészületének 

bűntette 

2018. 04. 18. 08:00 

Első tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben emberölés előkészületének bűntette miatt indult 

büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint az ittas vádlott 2017 májusában egy Rátkán 

található kocsmában összeszólalkozott a sértettel, majd hazament. A vádlott 

az esti órákban indulatos lett és azt kiabálta, hogy megveri, megöli a 

sértettet, mely tervét az édesanyjának hangoztatta is. A vádlott egy 11 cm 

pengehosszúságú kést, gyufát, 1,5 liter benzint és újságpapírt vett magához 

és „Most meg fogom ölni” felkiáltással a kocsmába visszaindult. A kocsma 

tulajdonosának lánya ezt észrevette, majd értesítette a rendőrséget.  

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.70/2018. B-D. Z. és társa 

vádlottak  

rablás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 04. 18. 08:00 

Első tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a két vádlottnak az 

ügyében, akik testi erőfölényüket kihasználva a vékony testalkatú, alacsony, 

idős sértett asszonyt csomagjainál fogva földre rántották, hogy annak 

tartalmát eltulajdonítsák. A vádlottak a sértett válltáskáját és szatyrát 

megszerezték és azokkal együtt elhagyták a helyszínt. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.43/2017. dr. Sz. Sz. és 

társai vádlottak 

Jelentős 

mennyiségű 

kábítószerre 

elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem 

bűntette 

2018. 04. 18. 08:30 

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 bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2018. 04. 19. 

 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.Fk.40/2018. H. Z. és társa 

vádlottak 

rablás 

bűntettének 

kísérlete 

2018. 04. 19. 08:15 

Első tárgyalást tart a Szikszói Járásbíróság annak a két vádlottnak az 

ügyében, akik az iskolába igyekvő kiskorú sértettet karórájának átadására 

szólították fel, majd amikor ő ennek nem tett eleget, lökdösni kezdték és a II. 

rendű vádlott nagy erővel ököllel arcon is ütötte. A vádlottak a karóra nélkül 

távoztak a helyszínről. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2018. 04. 20. 

 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.65/2016. H. G. és társa 

vádlottak 

 

Emberölés 

bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2018. 04. 20. 09:30 

Várhatóan ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék az emberölés 

bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt indult 

büntetőeljárásban. 

A vádlottak egymást korábbról ismerték. 2016 februárjában Fony 

településen az italboltban találkoztak. A II. r. vádlott megszólította az I. r. 

terheltet, közöttük szóváltás alakult ki, kölcsönösen szidalmazták, majd 

verekedni hívták egymást. Az italbolt előtt dulakodtak, mely során az I. r. 

vádlott a földre került, a II. r. vádlott a testére térdepelt. Az I. r. vádlott 

elővette a zsebéből a rugós kését, mellyel előbb a bal arcán megvágta, majd 

két alkalommal a mellkasán megszúrta a II. r. vádlottat. A II. r. vádlott 

életveszélyes sérülést szenvedett, életét a gyors szakszerű ellátás mentette 

meg. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 


