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2018. 07. 02. 

 

Encsi Járásbíróság• 3.sz. tárgyalóterem 

8.B.157/2018. L.B. vádlott + 1 fő kifosztás 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 07. 02. 8:00 

Első tárgyalást tart a bíróság azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében, 

akik a vád szerint Encsen, 2018. május 3-án a 86 éves sértettnek egy aranynak 

tűnő, ám bizsu nyakláncot adtak el 65.000.- forintért. 

A II. r. vádlott az idős sértettet bekísérte a házába, és rábeszélte, hogy arany 

fülbevalójukat is cseréljék el. A nő szintén egy bizsut adott át a sértett 

aranyékszeréért cserébe. Ekkor a nő a sértett előtt felhívta az I. r. vádlottat, 

és a telefonba elmondta, hogy mennyiért adta el a láncot és az egy pár 

fülbevalót a sértett részére. Mire az I. r. vádlott a telefonban hangosan 

számon kérte a társát, hogy miért ilyen olcsón adta el az ékszereket. Ezt a 

telefonbeszélgetést olyan hangosan folytatták le, hogy azt a sértett jól 

hallhassa, és ezzel is azt a látszatot erősítették benne, hogy ő jó üzletet kötött. 

A vádlottak a fenti cselekmény során azzal, hogy sértett idős korát 

kihasználva, őt tévedésbe ejtették, és részére bizsukat adtak el 

aranyékszerként, összesen 102.400.-Ft kárt okoztak. 

Ezt követően a vádlottak megkérték a sértettet, hogy mutassa meg, milyen 

ékszerei vannak otthon. Ő ennek eleget tett, kihozta a szobából és kiöntötte 

a két nő elé az otthon lévő aranyékszereit, melyből a vádlottak egy 60.000.- 

Ft-ot érő aranynyakláncot és aranygyűrűt elvették, majd kihasználva, hogy a 

sértett járóbottal közlekedik, gyorsan távoztak a házból.  

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. 07. 02. 

 

Ózdi Járásbíróság• 4.sz. tárgyalóterem 

7.B.66/2018. M.T. vádlott  kényszerítés 

hatósági eljárásban 

bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2018. 07. 02. 11:00 

Első tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki 

volt munkáltatójánál fenyegetéssel próbálta elérni, hogy elengedje 

tartozását.  

A vád szerint a vádlott ittas állapotban megjelent a korábbi munkahelyén, 

ahol a társaság ügyvezetőjét megfenyegette, hogy ne követelje a 

kölcsönadott 600.000.- forintot, mert ellenkező esetben őt megveri, eltünteti, 

megöleti, elásatja. A vádlott volt munkáltatója ekkor közölte, hogy az ügyet 

jogi útra fogja terelni, mire a vádlott megfenyegette, hogy ha így tesz, akkor 

a barátai eltüntetik. A fenti kijelentések hallatán a férfi megijedt, azonban 

később a követelés érvényesítése érdekében ügyvédhez fordult. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 07.03. 

 

Mezőkövesdi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.558/2016. H. N. és társa 

vádlottak 

 

zsarolás bűntettének 

kísérlete 

2018. 07. 03. 9:00 

 

Tanúk kihallgatásával folytatja 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. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

  



2018. 07. 04. 

 

Miskolci Járásbíróság• I./113.sz. tárgyalóterem 

19.B.808/2018. F.B. vádlott  maradandó 

fogyatékosságot 

okozó, 

foglalkozás 

körében 

elkövetett 

gondatlan 

veszélyeztetés 

vétsége 

2018. 07. 04. 10:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bíróság a bizonyítást annak a vádlottnak a 

büntetőügyében, akinek egyik munkavállalója tésztakészítés közben 

szenvedett balesetet.  

A vádlott egy miskolci sütőipari cég ügyvezetője. A vád szerint 2016 

júniusában az ott dolgozó sértett egyik munkatársával száraztésztát készített, 

melynek során a tésztakészítő gép biztonsági rácsát felnyitotta, majd annak 

belsejébe belenyúlt, hogy a maradék tésztát onnan eltávolítsa. A gép a 

korábban leszerelt biztonsági kapcsoló hiánya miatt nem áll le, így annak 

forgó része a férfi karját berántotta és a jobb alkarját leszakította. A sértett 

helyszínen tartózkodó munkatársa a gép hibás elhelyezése miatt a 

vészkapcsolóhoz nem fért hozzá, így a gépet nem tudta leállítani. A vádirat 

szerint a vádlott azáltal, hogy több foglalkozási szabályt is megszegett, a 

munkavállaló testi épségét közvetlen veszélynek tette ki, melynek 

következtében a sértettnél maradandó fogyatékosság alakult ki. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 07. 04. 

 

Miskolci Járásbíróság• Fszt./14.sz. tárgyalóterem 

12.B.987/2018. B.B. vádlott  testi sértés 

bűntette 

2018. 07. 04. 10:00 

Első tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki puszta 

kézzel támadt rá alvó édesapjára.  

A vádirat értelmében a vádlott egy gyermekkori barátjával együtt italozott 

miskolci otthonában. A késő éjszakai órákban az ittas állapotban lévő férfi 

beszélgetés közben – minden előzmény nélkül – átment a szomszéd 

szobában alvó édesapjához, és őt hirtelen több alkalommal ököllel fejen 

ütötte, valamint testszerte bántalmazta. A hangoskodásra felfigyelt a vádlott 

barátja, aki a szomszédos helyiségből a sértett segítségére sietett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 07. 04. 

 

Miskolci Törvényszék• I./127.sz. tárgyalóterem 

4.B.21/2018. E.L. vádlott  gondatlanságból 

elkövetett 

emberölés 

vétsége 

2018. 07. 04. 8:00 

Első tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel 

szemben gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt indult 

büntetőeljárás. 

A vádlott élettársával és kislányával élt miskolci otthonában. A vád szerint 

amikor a vádlott szomszédja beköltözött egy bentlakásos otthonba, a 

családra bízta értéktárgyait. Amikor a vádlott élettársa elkezdte kipakolni a 

szatyrokból a tárgyakat, észrevette, hogy azok között egy nejlon zacskóba 

tekerve egy pisztoly van. A fegyvert a vádlott elkérte, nézegetni kezdte, 

kezében forgatta, majd meghúzta. A pisztoly elsült, és az éppen a szobában 

játszó kislányt fejen lőtte. Amikor a sértett elesett, a vádlott azonnal a 

gyermeket az ágyra fektette, és az élettársát elküldte a szomszédba 

segítségért. A kórházba szállítás során a sértett elhunyt. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 07. 05. 

 

Miskolci Törvényszék• I./127.sz. tárgyalóterem 

5.Fk.47/2016. M.E. vádlott + 4 

fő 

életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 07. 05. 9:00 

Befejezi a törvényszék a bizonyítást annak a vádlottnak az ügyében, akikkel 

szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat értelmében az öt vádlott két különböző család tagjai, akik már 

korábban is haragos viszonyban voltak egymással. Egy borsod megyei 

településen 2014 nyarán valamennyien egy megbeszélésre érkeztek, ahol a 

találkozás alkalmával kölcsönösen szidalmazni és lökdösni kezdték egymást. 

A jelenlévő polgárőr ugyan próbálta megakadályozni a vita elmérgesedését, 

azonban a II-IV. r. vádlottak különböző szerszámokkal, ásóval, karóval és egy 

horgonyzott vascsővel jelentek meg a helyszínen. Az I. r. vádlott egy 

alkalommal a nála lévő ásóval nagy erővel megpróbálta fejen ütni az egyik 

sértettet, aki az ütést egy karóval hárította el. Amennyiben a sértett nem 

védekezik, és az ütés a koponyáját éri, koponyacsonttörés is keletkezhetett 

volna, életveszélyes sérülésekkel társulva. A kialakult dulakodásban négyen 

könnyebben megsérültek, egy sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést 

szenvedett. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 


