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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
2018. január 22-26.

2017. 01. 23. 

Miskolci Törvényszék • I./127.sz. tárgyalóterem

5.B.49/2017 B.R. életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette

2018. 01. 23. 9:00

Első tárgyalást tart a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki hasba
szúrta haragosát, és ezáltal életveszélyes sérülést okozott a sértettnek. 

A  vádirati  tényállás  szerint  2016.  augusztus  19-én  az  esti  órákban  az  ittas
vádlott és a sértett verekedni kezdtek.  A terhelt egy kb. 8 cm pengéjű késsel,
több alkalommal kaszáló mozdulatot tett a sértett felé, majd hasba szúrta. A
sértett  a  földre  esett  és  a  felette  térdelő  vádlottnak  azt  kiabálta,  hogy
„megszúrtál”, melyre a vádlott azt válaszolta, hogy „még egyszer megszúrlak”.
A sértett sérülése életveszélyes volt.

A bizonyítás befejezése nem várható.

A tárgyalás 2018. 01. 25-én 9.00 órakor folytatódik.

Információ: dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-297 • 70/361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu

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


2017. 01. 23. 

Miskolci Törvényszék • I./113.sz. tárgyalóterem

15.B.19/2017 V.A. különös kegyetlenséggel,
védekezésre képtelen 
személy sérelmére 
elkövetett emberölés 
bűntette

2018. 01. 23. 8:30

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci  Törvényszék annak a vádlottnak az
ügyében,  akivel  szemben  különös  kegyetlenséggel,  védekezésre  képtelen
személy  sérelmére  elkövetett  emberölés  bűntette  miatt  emelt  vádat  az
ügyészség.

A vádiratban foglalt  tényállás  szerint a terhelt  és az édesanyja  2009-től  egy
lakásban laktak. 2015. év elejétől a sértett egészségi állapota romlani kezdett,
2015.  májusra  oly  annyira  legyengült,  hogy  nem  tudott  önállóan  enni,
tisztálkodni  és  hónapokon keresztül  nem kelt  fel  az  ágyból.  A  vádlott  nem
gondoskodott  a  sértettről,  őt  több  napra  magára  hagyta.  A  sértett
ellátatlansága miatt elhunyt.

Ítélethirdetés várható.

Információ: dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-297 • 70/361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu



2017. 01. 24. 

Miskolci Járásbíróság • Fsz./29. sz. tárgyalóterem

6.Fk.1750/2016. fk. H.L. + 3 
társa

hivatalos személy elleni 
erőszak és más 
bűncselekmény

2018. 01. 24. 08:00

Perbeszédek és ítélethirdetés várható azoknak a vádlottaknak az ügyében,
akikkel szemben hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi
sértés vétsége miatt indult büntetőeljárás.

A vádirat lényege szerint a rendőrök azért jelentek meg egy ongai háznál,
mert  adat  merült  fel  arra  nézve,  hogy  a  vádlottak  az  ott  tartózkodókat
bántalmazzák. Miközben a rendőrök a feltételezett elkövetők elfogása iránt
intézkedtek, a ház előtti területen és az utcán a vádlottakon kívül megjelent
még 20-25 fő. A csoportosulás tagjai folyamatosan kiabáltak, fenyegetőztek.
A  II.  r.  vádlott  megragadta  az  egyik  intézkedő  rendőrt,  aki  3-4  cm-es
hámsérülést  szenvedett,  mely  sérülés  8  napon  belül  gyógyuló.  A  II.  r.
vádlottat  próbálták  megbilincselni,  de  azt  a  III.  r.  vádlott  ideiglenesen
megakadályozta. Ezt követően a II. r. vádlott egy másik rendőrt megütött, aki
8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérülést szenvedett. Többen megindultak
a rendőrök felé, melyet gázspray alkalmazásával állítottak meg.

Ítélethirdetés várható.

Információ: dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-297 • 70/361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu



2017. 01. 24. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem

3.B.267/2017. G. R. + 1 társa kábítószer-kereskedelem
bűntette és más 
bűncselekmény

2018. 01. 24. 10:00

Első tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében,
akikkel  szemben  kábítószer-kereskedelem  bűntette  és  kábítószer
birtoklásának bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.

A  vád szerint  a  II.  rendű vádlott  2016 szeptemberében felkereste  az  I.  r.
vádlottat,  hogy  tőle  kábítószert  vegyen.  A  II.  r.  vádlott  összesen 4.000 Ft
értékben  vásárolt  kábító  hatású,  zöld  színű  növényi  törmeléket,  melyet
cigarettába  csavarva  elszívott.  A  kábítószer  nem  haladta  meg  a  csekély
mennyiség felső határát.

A bizonyítás befejezése nem várható.

Információ: dr. Molnár Dalma
sajtótitkár
46/815-386 • 30/398-1867
molnard@miskolc.birosag.hu



2017. 01. 25. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem

8.Fk.216/2017. fk. B.N.J. + 2 
társa

csoportosan elkövetett 
rablás bűntette

2018. 01. 25. 11:00

Az Encsi Járásbíróság folytatja annak a büntetőügynek a tárgyalását, amely
csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt indult a vádlottakkal szemben.

A  vádirat  értelmében  III.  r.  vádlott  barátnője  prostitúciós  tevékenység
folytatásából  tartotta  el  magát.  A  nő  szexuális  szolgáltatást  ajánlott  a
sértettnek, és felajánlotta, hogy egy közeli romos épületben bonyolítsák le az
aktust. A sértett ezt elfogadta. Ezt követően a romos épület egyik szobájába
mentek,  ahol  a  szexuális  aktus  előkészítésébe  kezdtek.  Ekkor  belépett  a
három vádlott  a  szobába azzal  a  szándékkal,  hogy a  sértett  értéktárgyait
megszerezzék. Egyikük egyszer megütötte a fején a sértettet, aki összehúzta
magát,  a karjait  maga előtt  tartva védte  a fejét,  ezután társa ütötte  meg
egyszer a fejét, végül a harmadik vádlott egyszer megrúgta a sértettet a bal
bordájánál. Ezt követően a sértett táskájából 70.000.- forint készpénzt és egy
8.000.-  forint  értékű  mobiltelefont  vettek  el.  A  sértett  a  bántalmazás
következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

Ítélethirdetés várható.

Információ: dr. Gyurán Ildikó
sajtószóvivő
46/815-386 • 70/703-2487
gyurani@miskolcit.birosag.hu



2017. 01. 26. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV.sz. tárgyalóterem

14.B.490/2017. H.T. + 2 társa kábítószer-kereskedelem
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 01. 26. 8:00

A  tanúk  kihallgatásával  folytatja  a  bizonyítási  eljárást  a  Kazincbarcikai
Járásbíróság  a  két  férfi  és  egy  nő  büntetőügyében,  akikkel  szemben
kábítószer-kereskedelem  és  új  pszichoaktív  anyaggal  visszaélés  bűntette
miatt indult büntetőeljárás.

Az I.  és a II.  r.  vádlottak házastársak. A vádirati  tényállás szerint az I-II.  r.
vádlottak Berentén 2016 októbere és 2017 májusa között többször adtak el
kábítószert, illetve új pszichoaktív anyagot. A III. r. vádlott is vásárolt tőlük,
valamint a kábítószerből más személynek is adott. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-297 • 70/361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu



2017. 01. 26. 

Ózdi Járásbíróság • III.sz. tárgyalóterem

7.Fk.131/2016. fk. J.Cs. + 6 
társa

kerítés bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 01. 26. 8:30

Ítéletet hirdet a bíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben
kerítés bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárás.

A vádirat szerint az I. r. vádlott arra kérte a fiatalkorú III. r. vádlottat, hogy be-
széljen rá fiatal – akár 18 év alatti – lányokat, hogy férfiakkal pénzért szexuális
cselekményt végezzenek. Ezt követően a III. r. vádlott felhívta a kiskorú sértet-
tet, aki beleegyezett a prostitúciós tevékenységbe. A sértett körülbelül 30 alka-
lommal végzett pénzért szexuális cselekményt, mely alkalmakat az I. r. és a II. r
vádlottak szervezték meg, többek között a IV-VII. r. vádlottakkal, alkalmanként
2.000.- Ft-ért. 

A sértett ebben az időszakban, 2014 szeptemberétől októberéig az I. r. vádlott
lakásán élt.  Miután az I.  r.  vádlott megtudta, hogy a lány szeretne elmenni,
rendszeresen fenyegette őt, valamint az ajtót is rendszeresen kulcsra zárta. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-297 • 70/361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu


