
                                                                     
                    

 

                   3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. 

                   t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 

                   e. birosag@miskolcit.birosag.hu 

                   http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 

     2018.El.XI.B.1/288. 

 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. július 9-13. 

 

 

 

2018. 07. 09. 

 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.9/2017. C. N. vádlott 

 

kábítószer-

kereskedelem 

bűntette 

2018. 07.09. 10:30 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Szikszói Járásbíróság annak a kábítószer-

fogyasztó vádlottnak az ügyében, aki Szikszón 2010-től 2015-ig rendszeresen 

árusított marihuánát visszajáró vevőinek, ismerőseinek „füves cigaretta” 

formájában. A dílerkedést egy méhészetben végezte, ahol a vadkender 

termesztéssel is megpróbálkozott. A vádlott telefonjával több olyan 

fotófelvételt, ún. „selfie”-t is készített, melyen cannabis-ültetvénye előtt áll.  

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 
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2018. 07. 10. 

 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • I/118. sz. tárgyalóterem 

7.Bf.977/2017. T.R. vádlott halálos közúti 

baleset gondatlan 

okozásának 

vétsége és más 

bűncselekmények 

2018. 07. 10. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak a büntető ügyében 

akit A Kazincbarcikai Járásbíróság halálos közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége és két rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának 

bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre, 2 év közügyektől eltiltásra és 5 év 

közúti járművezetéstől eltiltásra ítélt. 

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott 2015 januárjában Sajószentpéter irányából 

Kazincbarcika irányába tartott egy gépjárművel a megengedett sebességet 20 

km/h-val túllépve. A kijelölt gyalogátkelőhelyen nem biztosított áthaladási 

elsőbbséget két gyalogosnak, és a gépkocsi jobb első részével elütötte őket. A 

vádlott ezt követően az út szélén megállt, ismeretlen társával együtt kiszálltak, 

majd az úttesten fekvő sértett mozdulatlan testét lehúzták az úttest bal 

szélére, és ott magára hagyták. Az egyik sértett a baleset következtében a 

helyszínen életét vesztette, a másik gyalogos 8 napon túl gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 07. 10. 

 

Miskolci Járásbíróság • I/127.sz. tárgyalóterem 

5.B.7/2017. L.M.I. vádlott szexuális erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 07. 10. 9:00 

Zárt tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottak az ügyében, 

aki ellen szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt indult 

büntetőeljárás. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 07. 10. 

 

Miskolci Járásbíróság • I/118.sz. tárgyalóterem 

29.B.501/2018. F.L. vádlott közérdekű üzem 

működése 

gondatlan 

megzavarásának 

vétsége és más 

bűncselekmény 

2018. 07. 10. 8:00 

Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki ellen közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétsége és 

lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat értelmében 2017 áprilisában egy kazincbarcikai lakóház 

padlásteréből a vádlott elvitte a sértett ott található informatikai eszközeit, 

melyek értéke több mint 155.000.- forint volt. A sértett távközlési szolgáltató, 

aki Kazincbarcikán és környékén 500 felhasználó részére nyújt 

internetszolgáltatást. A cselekmény következtében több mint négy napig 

nem volt internetszolgáltatás 50 ingatlanban, továbbá egy napot 

meghaladóan a webszerver és a levelező szerver is leállt. Ez utóbbi leállás 55 

felhasználót érintett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 07. 11. 

 

Miskolci Járásbíróság • Fszt./29. sz. tárgyalóterem 

6.Fk.962/2018. fk. H.D. vádlott + 

1 fő 

jelentős értékre, 

dolog elleni 

erőszakkal 

elkövetett lopás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 07. 11. 8:00 

Első tárgyalást tart a járásbíróság annak a két férfinak a büntetőügyében, 

akikkel szemben lopás bűntette, rongálás bűntette, jármű önkényes 

elvételének bűntette, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette 

miatt indult eljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak figyelni kezdtek egy ingatlant, majd 

2017 áprilisában megjelentek annak területén. Először a garázs ablakát törték 

be egy kővel, majd a fürdőszoba ablakon keresztül a házba is bejutottak. A 

házból, és a melléképületből több mint 2 és fél millió értékben vittek el 

ingóságokat, 8 millió forintot meghaladó értékben fegyvereket, majd miután 

a garázsban parkoló terepjáró indítókulcsát is megtalálták, elhajtottak vele 

Miskolc irányába. Az ingóságokat egy közeli erdőben rejtették el, majd a nap 

hátalévő részét egy étteremben töltötték, sötétedéskor pedig visszamentek 

az erdőhöz, és hátrahagyták a gépjárművet. Néhány nappal később tudomást 

szereztek róla, hogy a rendőrség keresi őket, ezért az ingóságoknak egy új 

rejtekhelyet kerestek, majd annak érdekében, hogy a DNS-üket és nyomaikat 

a terepjáróban is eltüntessék, ahhoz visszatértek, és megrongálták az autó 

belsejét, mellyel mintegy 22 millió forint kárt okoztak. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2018. 07. 11. 

 

Miskolci Törvényszék • Fszt./28. sz. tárgyalóterem 

6.Fk.45/2016. fk. K.M. vádlott 

+ 3 fő 

életveszélyt 

okozó testi 

sértés bűntette 

és más 

bűncselekmény 

2018. 07. 11. 11:00 

Ítéletet hirdet a törvényszék azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében, 

akik 2015 őszén egy szóváltást követően az utcán verekedtek össze. 

A vádirat szerint a IV. r. vádlott egy szülinapi buliban italozott, ahonnan 

hazakísérte a barátnőjét. Útközben a helyi általános iskola előtt találkozott az 

I. r. vádlottal és annak ismerőseivel, akikkel szóváltásba keveredtek. Ekkor a 

IV. r. vádlott visszament a házibuliba, és megkérte a barátait, hogy kísérjék őt 

vissza az általános iskolához. A két csoport között szóváltás alakult ki, majd a 

fiatalkorú I. r. vádlott hazament az édesapjához (II. r. vádlott) és a 

testévéréhez (III. r. vádlott) segítséget kérni. Amikor visszajöttek, a két 

társaság összeverekedett. Amikor a II. r. vádlott már a földön feküdt, a IV. r. 

vádlott több alkalommal megütötte, és belerúgott. Ezen eseményeket látva 

az I. r. vádlott magához vett egy szögkihúzót, mellyel nagy erővel mellkason 

szúrta a IV. r. vádlottat, majd hátba is szúrta. Ezt követően valamennyien 

elhagyták a helyszínt. A IV. r. vádlott a hajnali órákban rosszul lett, mire az 

édesanyja értesítette a mentőket. A bántalmazás következtében a férfinál két 

oldali légmell alakult ki, mely közvetlenül életveszélyes sérülésnek minősül. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 

 

 


