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Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

B.96/2018. M. Cs. vádlott  uzsora bűntette 2018. 09. 03. 08:30 

Első tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, akivel 

szemben uzsora bűntett miatt indult büntetőeljárás.  

 

A vádirat szerint a vádlott 2017-ben a Halmaj községben élő sértetteknek, 

rászorult helyzetüket kihasználva nyújtott kölcsönt. Volt olyan eset is, hogy 

2.000.- forintot adott kölcsön, majd a két sértett a következő hónapban 30.600.- 

forintot adott vissza. A vádlott követelése súlyos nélkülözésnek tette ki a 

sértetteket, és gyakorlatilag éheztek. 

 

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. 09. 03. 

 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

7.B.50/2017. V. K. vádlott és 

2 társa 

súlyos fenyegetéssel 

elkövetett zsarolás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 09. 03. 

 

9:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást az Ózdi Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak a büntetőügyében, akikkel szemben súlyos fenyegetéssel 

elkövetett zsarolás bűntette és más bűncselekmények miatt indult 

büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint az I. r. vádlott a 1990-es évek végétől kezdődően 

alacsony áron több leromlott állapotú családi házat és zártkertet vásárolt föl, 

melyeket élettársával, a II. r. vádlottal együtt anyagilag és szociálisan rászoruló 

személyeknek a piaci ár többszöröséért értékesített, valamint bérbe adott. 

Figyelemmel arra, hogy a vádlottak tudomással bírtak azon tényről, hogy a 

magas összegű bérleti díjak kifizetését követően a sértetteknek nem marad 

pénzük a megélhetésükre, számukra 50%-os kamatok ellenében biztosítottak 

kölcsönöket. Amikor a sértettek nem tudtak fizetni, a vádlottak bántalmazással 

fenyegették meg őket. Egyes sértettek járandóságait az úgynevezett kamatos 

pénz törlesztés érdekében a kézbesítőtől az I. r. vádlott vette át. Egy alkalommal 

az I. r. és a II. r. vádlott elmentek a sértett és az élettársa bérleményébe, ahol 

kiabálva követelték az elmaradt bérleti díjat. A sértett annyira megijedt a 

terheltektől, hogy mobiltelefonján keresztül próbált rendőri segítséget hívni. 

Amikor az udvaron tartózkodó III. r. vádlott észlelte, hogy az ajtón kilépő sértett 

értesíteni akarja a rendőrséget, ennek megakadályozása érdekében az ajtóban 

megragadta a sértett torkát, és rákiabált, hogy: „még a rendőrséget hívod?!” Az 

erőszakos fellépés hatására a sértett nem mert telefonálni. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 09. 03. 

 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 

10.B.146/2018. M.P. vádlott és 3 

társa 

különös 

szenvedést 

okozó bánásmód 

alkalmazásával 

elkövetett 

állatkínzás 

bűntette 

2018. 06. 03. 09:00 

Első tárgyalást tart a bíróság állatkínzás bűntette miatt indult 

büntetőügyben.  

 

A vádirat szerint a külföldi állampolgárságú vádlottak 2018 januárjában 

Magyarországon keresztül Romániába szállították 147 darab sertést két 

tehergépkocsiban. A járművek raktere úgy volt kialakítva, hogy a rakteret 

vertikálisan kettéosztották, és az így kiképzett felső szintre is állatokat 

helyeztek el. A vádlottak a jogszabályban előírt okmányokkal nem 

rendelkeztek, az állatok szállítása sem felelt meg az előírásoknak, ugyanis 

nem állt rendelkezésükre elegendő mennyiségű oxigén, és ivóvízzel sem 

voltak ellátva. A zsúfolt elhelyezés miatt egymásnak hámsérülést okoztak. A 

szomjazás és az oxigénhiány szükségtelen fájdalmat és különös szenvedést 

okozott a sertések számára, és egy állat elhullását eredményezte.  

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

  



2018. 09. 05. 

 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.23/2018. M. S. vádlott 

és 2 társa  

nyereségvágyból 

elkövetett emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 09. 05. 

 

8:00 

A törvényszék tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást azoknak a 

vádlottaknak a büntetőügyében, akik 2017. szeptember 15-én Göncruszkán 

otthonában súlyosan bántalmazták a 80 éves sértettet. 

A vád szerint a három férfi az esti órákban gyalog ment Göncruszkára, ahol az 

idős sértett házának ajtaját egy bicskával kinyitották. Bementek a házba, a 

konyhában és a szobában értékeket kerestek, amikor a sértett felébredt, és 

kérdőre vonta őket. Az egyik vádlott ököllel addig ütötte a sértettet, amíg 

mozdulatlanná vált. A házból elvitték az aranyékszereket és egy televíziót.  

A sértettre másnap találtak rá, az idős nőt súlyos, életveszélyes állapotban 

szállították kórházba, azonban öt nappal később elhalálozott. 

A tárgyalás 2018. szeptember 19. napján 8 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 09. 05. 

 

Miskolci Törvényszék • 127. sz. tárgyalóterem 

B.15/2018. G. A. vádlott 

 

életveszélyt okozó 

gondatlanságból 

elkövetett súlyos testi 

sértés bűntette 

2018. 09. 05. 8:00 

A szakértői vélemény ismertetése és perbeszédek várhatók annak a 

vádlottnak az ügyében, akivel szemben életveszélyt okozó gondatlanságból 

elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.  

A vádlott élettársával együtt nevelt miskolci otthonában 5 kiskorú gyermeket, 

melyből három gyermeknek a vádlott nevelőszülője volt.  A vád szerint a vádlott 

2017 augusztusában a gyermekekkel egyedül tartózkodott otthon. A nő a 

gyermekeket a szobában magukra hagyta, míg ő átment a tűzhelyre feltett 

ebédet megkeverni. Ekkor az egyik 6 éves nevelt gyermek kiment a nyitva 

hagyott erkélyre, ahol az erkélyhez támasztott biztonsági rács segítségével 

felmászott a 120 cm magas korlátra, majd azon átbillent, és kiesett. A baleset 

következtében a gyermek többek között koponyacsonttörést, koponyaűri 

vérzést, kétoldali légmellet szenvedett el, melyek egy része közvetetten 

életveszélyes sérülésnek minősül. 

Ítélethirdetés várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

  



2018. 09. 05. 

 

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

7.Bf.102/2018. B. B. vádlott 

és 2 társa 

hamis tanúzás bűntette 2018. 09. 05. 09:00 

 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akit a Miskolci Járásbíróság elsőfokú tanácsa hamis tanúzás bűntette miatt 

felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt és 2 évre eltiltott az ügyvédi foglalkozás 

gyakorlásától. A további vádlottakat szabadságvesztésre és közérdekű munka 

büntetésre ítélte. 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint 2015. évben II., III., IV. 

és V. r. vádlottak rábeszélték a sértettet, hogy a vádlottak ismerőse ellen, a 

sértett által indított büntetőeljárásban hamis tanúvallomást tegyen. A hamis 

vallomásról a miskolci ügyvéd – az I. r. vádlott – is tudott, azt maga foglalta 

írásba. Egy másik, szintén az ügyvéd által készített okiratban a vádlottak 

vállalták, hogy amennyiben a sértettet a hamis feljelentés miatt elítélik, 

helyette a pénzbüntetést ki fogják fizetni. A sértett a vádlottak ráhatására 

meghatalmazást is adott az ügyvédnek, hogy képviseletét a nyomozóhatóság 

előtt ellássa. Az ügyvéd a hamis iratokat a rendőrkapitányságon benyújtotta, 

azonban a sértett a papírok valótlan voltát feltárta a hatóság előtt.   

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

  



2018. 09. 05. 

 

 

Miskolci Járásbíróság • 21. sz. tárgyalóterem 

7.Fk.74/2017. H.K. és 3 társa 

vádlottak 

hivatalos személy elleni 

erőszak  

2018. 06. 06. 08:00 

 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a bíróság azoknak a 

vádlottaknak büntetőügyében, akikkel szemben hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.  

 

A vádirati tényállás szerint 2017 szeptemberében Köröm községben az I. r. 

vádlottal szemben négy rendőr egy másik bűncselekmény gyanúja miatt 

intézkedni akart, azonban a férfi kivonta magát a rendőri intézkedés alól, és 

menekülni kezdett. Amikor a rendőrök utolérték, az I. r. vádlott az egyik 

rendőr felé ütött, azonban a rendőr kivédte az ütést, majd kényszer 

alkalmazásával tudták megakadályozni a férfi további ellenállását. A II. r. 

vádlott - az I. r. vádlott élettársa - úgy próbált közbeavatkozni, hogy az egyik 

rendőrt rángatni kezdte, majd egy műanyag palackkal próbálta megütni. 

Mindeközben az utcán gyülekezni kezdtek a hozzátartozók, akik közül a III. r. 

és a IV. r. vádlott – az I. r. vádlott testvére és lánya – a rendőröket körbeállva 

sértegették, fenyegették őket, valamint az I. r. és a II. r. vádlottat ellenállásra 

biztatták.  

 

A bizonyítás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

2018. 09. 06. 

 

Mezőkövesdi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.558/2016. H. N. és társa 

vádlottak 

 

zsarolás bűntettének 

kísérlete 

2018. 09. 06. 08:30 

 

Perbeszédek várhatóak azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


