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2018. 04. 03. 

 

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.B.13/2017. V. R. Cs. vádlott 

 

Felfegyverkezve 

elkövetett 

hivatalos 

személy elleni 

erőszak bűntette 

2018. 04. 03. 08:00 

Tanúkat hallgat ki a Miskolci Törvényszék annak a vádlottak az ügyében, 

akivel szemben felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak 

bűntette miatt indult eljárás. 

A vád szerint a terhelt 2014. júniusában Taktaharkány településen az utcán 

egy kaszával a kezében a testvérével vitatkozott. A helyszínre rendőrök 

érkeztek, akik felszólították a vádlottat, hogy a kaszát dobja el. A vádlott a 

felszólításnak nem tett eleget, hanem futva indult a vele szemben intézkedő 

rendőrjárőr felé. A vádlott a sértett előtt mintegy két méterrel megállt, majd 

a kasza fém pengéjével a rendőr felé sújtott, aki hátralépett az ütés elől. A 

kasza pengéje az úttestnek csapódott. Fentiek után a vádlott ismét a 

rendőrre támadt, magasba emelte a kaszát. A rendőrjárőr gázsprayt 

használt a terhelttel szemben, azonban az sem tartotta vissza a további 

támadástól. A cselekményével akkor hagyott fel, amikor a járőr a szolgálati 

lőfegyverét tűzkész állapotba helyezte és ismét felszólította a vádlottat, 

hogy a kaszát dobja el. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2018. 04. 04. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

9.B.328/2017. K. J. vádlott 

 

Közúti baleset 

gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2018. 04. 04. 08:00 

Első tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben közúti baleset gondatlan okozásának vétsége 

miatt indult büntetőeljárás. 

A vádlott parkolás közben hátramenetet hajtott végre, de nem győződett 

meg arról, hogy a manőver közben nem akadályozza-e a többi jármű 

közlekedését, amely a KRESZ alapján kötelezettsége lett volna. Ennek 

következtében nem észlelte a mögötte kerékpárral elhaladó sértettet és 

nekitolatott. A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2018. 04. 04. 

 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 32. sz. tárgyalóterem 

36.Fk.230/2018. B. R. vádlott 

 

Rablás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 04. 04. 13:00 

Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben rablás bűntette és más bűncselekmények miatt 

indult büntetőeljárás. 

A vádlott egyik alkalommal a saját lakásukban fosztotta ki az idős 

sértetteket, máskor az utcán támadt egy járókelőre. Tavaly júniusban 

bement a 74 éves és a 76 éves sértettek miskolci lakótelepi ingatlanba, ahol 

pénzt követelt az idős házaspártól. A sértettek nem adtak pénzt a 

vádlottnak, ezért a vádlott egyiküket fellökte, a másik sértett nyakából az 

aranyláncot kitépte és az asztalon található táskával és pénztárcával együtt 

távozott. A sértettek a bántalmazás következtében könnyebb sérüléseket 

szenvedtek. 

Egy másik alkalommal a vádlott egy járókelő kezéből kitépte a táskát a 

benne lévő 17.000.- forint készpénzzel, személyes okmányokkal, valamint 

mobiltelefonnal. A hirtelen mozdulat következtében a sértett arccal a földre 

esett. Ezután - még aznap este - egy másik sértett lakásába is megpróbált 

bejutni, azonban az ajtó feszítésével járó zajt a szomszéd észrevette, így a 

vádlott elmenekült a helyszínről.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2018. 04. 04. 

 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.Fk.117/2016. B. R. és társai 

vádlottak 

 

Csoportosan 

elkövetett 

kifosztás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 04. 04. 13:00 

Várhatóan határozatot hirdet az Encsi Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben csoportosan elkövetett kifosztás 

bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlottak egy alkalommal az encsi kenyérgyár öltözőjében 

lévő szekrényekből tulajdonítottak el ruhákat, személyes használati 

tárgyakat, egy másik alkalommal a egy külterületi kamionparkolóban álló 

kamionból – az alvó sofőr mellől – vittek el egy laptopot, egy harmadik 

alkalommal pedig az I. rendű vádlott egy mérai lakóházból vitt el egy 

slusszkulcsot, majd az udvaron álló autóba ült azzal a céllal, hogy autózzon. 

A településen egy szabályosan parkoló autóba hajtott, majd a helyszínről 

elszaladt. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 04. 04. 

 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.301/2016. V. T. vádlott közúti baleset 

okozásának vétsége 

2018. 04. 04. 13:00 

Tanúkat hallgat ki, perbeszédekre kerül sor és várhatóan ítéletet hirdet 

a Mezőkövesdi Járásbíróság annak vádlottnak az ügyében, aki ellen közúti 

baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott tíz éve folytat személyszállítással 

kapcsolatos vállalkozói tevékenységet. Elektromos lassú járművével és annak 

pótkocsijával Bogácson sétakocsikázás szolgáltatást nyújt. 

2014 júliusában éjfél körüli időben indult el a bogácsi pincesorról a település 

központja felé, amikor az egyik borozónál egy lánybúcsún részt vevő, hét fős 

társaság szállt fel a járműre, a már ott tartózkodó két utas mellé, illetve 

hozzájuk csatlakozott még további két személy. 

A vádlott a jármű sebességét növelte és „kacsázni” kezdett az úton, majd egy 

parkolóba érve egyre kisebb és kisebb köröket írt le a járművel, míg annak 

pótkocsija kibillent és felborult a benne utazó személyekkel együtt. 

A sértettek közül öten nyolc napon belül, míg ketten nyolc napon túl 

gyógyuló sérüléseket szenvedtek. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 04. 05. 

 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.546/2017. H. Á. és társai 

vádlottak 

új pszichoaktív anyaggal 

visszaélés bűntette 

2018. 04. 05. 08:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást a Kazincbarcikai 

Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik új pszichoaktív 

anyagokkal kereskedtek Kazincbarcikán. 

 

A vád értelmében a vádlottak 2017 elején postafiókot nyitottak 

Lengyelországban, amely postafiók címre négy alkalommal összesen 

legalább 300 gramm új pszichoaktív anyagot rendeltek, melyet a IV. r. vádlott 

alsónadrágjában elrejtve az I., a III., és az V. r. társaival együtt hozott be 

Magyarországra. A vádlottak az „alap” elnevezésű kábító hatású anyagot 

Kazincbarcikán és Sajószentpéteren értékesítették. A fogyasztókkal 

közösségi oldalon keresztül tartották a kapcsolatot, a beérkező 

megrendeléseket pedig az üzenetváltásban megjelölt helyre szállították. A 

kereskedés eredményeképpen több százezer forintos haszonra tettek szert. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 04. 05. 

 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 24. sz. tárgyalóterem 

10.B.2/2017. B. B. vádlott Emberölés bűntettének 

kísérlete 

2018. 04. 05. 08:00 

Befejezi a bizonyítást és várhatóan ítéletet hirdet a Miskolci 

Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 2016 májusában álmában 

akarta elvágni volt felesége nyakát, majd magával is végezni próbált. 

 

A vádirat szerint a terhelt és a sértett házastársak voltak, majd válásuk után 

egy házban laktak Miskolcon. Kapcsolatuk megromlott, a vádlott többször 

fenyegetőzött öngyilkossággal, kilátásba helyezte, hogy leszúrja a volt 

feleségét és a velük élő gyerekeket is. 

A vádlott egyik nap, a hajnali órákban bement a sértett által használt 

hálószobába és egy 15 cm pengehosszúságú késsel megvágta az alvó sértett 

nyakát. Az asszony felébredt, eltolta a nyakától a kés pengéjét, minek 

hatására a vádlott távozott a szobából. Az udvarra ment, ahol a kést maga 

ellen fordítva, saját nyakán is sebeket ejtett. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 04. 05. 

 

Miskolci Járásbíróság • 221/b. sz. tárgyalóterem 

22.B.2850/2017. S. B. és társa 

vádlottak 

Közúti veszélyeztetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 04. 05. 08:00 

Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben közúti veszélyeztetés bűntette és más 

bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádlottak egy miskolci házibuliban ünnepelték a szilvesztert, szeszes italt is 

fogyasztottak, majd a II. rendű vádlott autójával indultak el éjszaka. A II. 

rendű vádlott átengedte a vezetést az I. rendű vádlottnak, annak ellenére, 

hogy tudomása volt az alkoholfogyasztásról. A házibuliban lévő vendégek 

közül ketten (a két sértett) az autó csomagtartójának fedelére ültek fel, míg a 

II. rendű vádlott a napfénytetőn keresztül az autó tetejére ült ki. Az I. rendű 

vádlott minezek tudatában indult el és közlekedett. Az egyik sértett menet 

közben leugrott a járműről, míg a másik leesett az aszfaltra és súlyos 

életveszélyes, maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedett. A 

bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 04. 06. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

9.Fk.225/2017. R. E. K. és társai 

vádlottak 

 

Közlekedés 

biztonsága elleni 

bűntett és más 

bűncselekmények 

2018. 04. 06. 08:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a Szerencsi Járásbíróság 

azoknak a vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben közlekedés biztonsága 

elleni bűntett és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádlottak a sértett Megyaszón közlekedő autóját, amelyben több utas is 

ült, haragos viszonyuk miatt kövekkel dobálták meg, amelynek 

következtében a szélvédő jobb oldala és a jobb oldali hátsó üveg betört. A 

sértettek nem sérültek meg, de a cselekmény veszélyeztette életüket, testi 

épségüket. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 


