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Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

5.B.92/2018. M. D. vádlott 

 

Közúti 

veszélyeztetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 05. 22. 08:00 

Első tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki ellen közúti veszélyeztetés bűntette és cserbenhagyás vétsége 

miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádlott a késő esti órákban Taktabáj irányából Prügy felé közlekedett 

kivilágítatlan gépjárművel, amelyen három mázsa akácfát szállított. A 

sértettek az ellenkező irányból haladtak tompított kivilágítással. A vádlott 

észlelte a sértettek gépjárművét, hirtelen felkapcsolta a távolsági 

fényszóróját és azt folyamatosan működtetve, szándékosan „cikázott” egyik 

forgalmi sávból a másikba, így haladva a sértettek felé. A vezető 

vészfékezésbe kezdett, hogy elkerülje a vádlottal való ütközést. A vádlott 

visszatért a saját forgalmi sávjába, de az ütközést már nem tudták elkerülni. 

A vádlott az autók nyugalmi helyzetbe kerülését követően kiszállt az autóból 

és menekülni kezdtett, de a sértetteknek sikerült visszatartaniuk a rendőrök 

kiérkezéséig. A sértettek nem szenvedtek sérülést a baleset során. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 
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2018. 05. 22. 

 

Mezőkövesdi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.558/2016. H. N. és társa 

vádlottak 

 

zsarolás 

bűntettének 

kísérlete 

2018. 05. 22. 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. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 05. 22. 

 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

15.B.63/2017. G. T. J. vádlott különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett 

emberölés 

bűntette 

2018. 05. 22. 08:30 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék annak a 

vádlottnak a büntetőügyében, akivel szemben különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette miatt indult eljárás.  

A vádirati tényállás szerint a vádlott és a néhai sértett élettársi kapcsolatban 

éltek. Mindketten rendszeresen fogyasztottak szeszes italt és viszonyukat 

gyakori viták, veszekedések jellemezték. Egyik alkalommal a dulakodás 

során a vádlott többször megütötte a néhai sértett arcát és felsőtestét, aki a 

kitartó bántalmazás miatt az ágyra esett és ott fekve maradt. A vádlott 

távozott a helyszínről, másnap a fiát küldte a néhai sértett lakásához, hogy 

nézze meg, mi van vele. A sértett a bántalmazás következtében 

elszenvedett súlyos sérülései következtében a helyszínen meghalt. 

Élettelenül talált rá a vádlott fia, értesítette a mentőket, akik már csak a 

halál beálltát tudták megállapítani. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 05. 22. 

 

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.Fk.54/2017. fk. R. A. vádlott 

 

Életveszélyt 

okozó testi 

sértés bűntette 

2018. 05. 22. 13:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék annak a 

vádlottnak a büntetőügyében, akivel szemben életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette miatt indult eljárás.  

A vádirat értelmében a vádlott 2016 augusztusában barátnője otthonában 

tartózkodott, ahol a vádlott vitába keveredett az akkor 13 éves sértettel, 

majd a sértetthez lépve felállt a kanapéra és a sértettet a kanapéra hanyatt 

döntve az egyik lábával rátérdelt a nyakára, mellkasára, másik lábával pedig 

a combjára. A terhelt ekkor jobb kezével, ököllel egy alkalommal a kiskorú 

fejét bal oldalon, a halántéka és a füle közötti részen megütötte, majd egy 

alkalommal, jobb könyökével a sértett fejét ismét megütötte. A sértett a 

fájdalomtól sírni kezdett és átment a másik szobába, azonban a vele 

történteket nem merte elmondani szüleinek, azt csak másnap mondta el 

édesapjának, mert fájt a feje. A bántalmazás következtében a sértett 8 

napon belül gyógyuló koponyazúzódást és enyhe agyrázódást, továbbá 8 

napon túl, ténylegesen 3-4 hét alatt gyógyuló kétoldali, nagy kiterjedésű 

fejsisak alatti vérömlenyt szenvedett. Az agyvizenyő közvetetten 

életveszélyesnek minősül. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 05. 23. 

 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. sz. tárgyalóterem 

2.B.60/2018. dr. Sz. K. és társa 

vádlottak  

kábítószer 

birtoklásának 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 05. 23. 08:00 

Iratismertetéssel folytatja a bizonyítást a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság 

abban a büntetőügyben, amelyben jelentős mennyiségű kábítószerre, 

termesztéssel és tartással elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette és 

más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

Az I. rendű vádlott a tanyáján mezőgazdasági kisegítő tevékenységre több, 

egzisztenciálisan kiszolgáltatott személyt (a sértetteket) foglalkoztatott 

szállás és élelem fejében. Az I. rendű vádlott rendszeresen megfenyítette, 

ütlegelte az egyik sértettet, aki csak az ő utasítására vagy engedélyével 

hagyhatta el a tanyát. Társai tudtak ezekről a körülményekről, de 

megfélemlítve érezték magukat és nem tettek ellene semmit. A II. rendű 

vádlott is ott dolgozott, azonban ő baráti viszonyt ápolt az I. rendű vádlottal. 

Az I. rendű vádlottal szemben az ügyészség e cselekmény miatt a sértett 

sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette 

miatt emelt vádat. 

Az I. rendű vádlott emellett engedély nélkül szerzett és tartott a tanyán 

lőfegyvernek és lőszernek minősülő tárgyakat (lőfegyverrel és lőszerrel 

visszaélés bűntettének vádja). 

A vádlottak a tanya mellett kannabisz növényt termesztettek. Az ültetvény 

gondozásában a sértettek is közreműködtek, akiknek azonban nem volt 

tudomásuk arról, hogy a növények kábítószer előállítására alkalmasak. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 05. 23. 

 

Ózdi Járásbíróság • 1. sz. tárgyalóterem 

11.B.70/2018. B-D. Z. és társa 

vádlottak  

rablás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 05. 23. 08:00 

Tanú kihallgatásával folytatja a bizonyítást, majd várhatóan ítéletet 

hirdet 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. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 05. 23. 

 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 32. sz. tárgyalóterem 

36.Fk.230/2018. B. R. vádlott 

 

Rablás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 05. 23. 08:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást 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. 05. 24. 

 

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.B.13/2017. V. R. Cs. vádlott 

 

Felfegyverkezve 

elkövetett 

hivatalos 

személy elleni 

erőszak bűntette 

2018. 05. 24. 13:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást 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. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 05. 24. 

 

Szikszói Járásbíróság • Fsz/3 sz. tárgyalóterem 

P.20.012/2018.  

 

Sérelemdíj 

megfizetése 

2018. 05. 24. 9:00 

Zárt tárgyalást tart a Szikszói Járásbíróság abban a polgári perben, 

melynek tárgya a Monajon még 2015 októberében történt halálos 

kutyatámadás miatti sérelemdíj megfizetése. 

Felperes, az elhunyt sértett fia 6.000.000.- forint sérelemdíj megfizetésére 

kéri kötelezni alpereseket, a szomszédos ingatlan és a kutya tulajdonosait 

azért, mert nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy a kutya ne 

szökjön ki, másokban kárt ne okozzon. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 


