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2018. február 5. – 9.  

 
 

2018. 02. 06. 

 

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.B.60/2017. V.CS. vádlott életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2018. 02. 06. 8:00 

Első tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak a 

büntetőperében, akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés miatt indult 

eljárás. 

 

A vádirati tényállás alapján az ittas állapotban lévő vádlott Alsózsolcán egy 

bolt előtt találkozott haragosával, aki maga is erősen kábult állapotban volt, 

ugyanis az alkoholt nyugtatóra fogyasztotta. Szóváltásba keveredtek, de ekkor 

a sértett hozzátartozóival hazament. Azonban később a sértett úgy döntött, 

hogy még egy sört megiszik, így a bolthoz indult. Útközben ismét 

összetalálkozott a vádlottal, aki nagy erővel arcul ütötte a sértettet. A férfi 

ennek következtében hanyatt esett, és a beton járdába ütötte a fejét. A sértett 

8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a kialakult koponyaűri vérzések 

közvetetten életveszélyes sérülések voltak. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2018. 02. 06. 

 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. tárgyalóterem 

14.B.215/2017. L.A.K. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette 2018. 02. 06. 8:00 

 

Perbeszédekkel és ítélethirdetéssel folytatja a bizonyítási eljárást a 

Kazincbarcikai Járásbíróság azon vádlottak büntetőügyében, akik miatt rablás 

bűntette és más bűncselekmények indult büntetőeljárás. 

A vád szerint az I. r. vádlott azt javasolta a II. r. terheltnek, hogy menjenek el a 

közelben lakó idős nő házába és az otthon tartott pénzét szerezzék meg. 

Megbeszélték, hogy a sértettet le fogják kötözni, a száját leragasztják és 

elhozzák az értékeit. A vádlottak a megállapodás szerint a sértett házához 

mentek, az I. r. vádlott betörte a bejárati ajtót, míg a társa a közelben figyelt. 

A sértett a zajra felébredt, az ajtóhoz ment, azonban az I. r. vádlott belökte őt 

a fürdőszobába, minek következtében a sértett a földre esett. Az I. r. vádlott a 

sértettet a helyszínen talált 30-35 cm hosszúságú lapos tárggyal ütni kezdte. 

A sértett segítségért kiabált, melyet a II. r. vádlott is hallott. Ezután az I. r. 

vádlott kiment a lakásból, közölte a társával, hogy „megsoroztam a 

vénasszonyt”, majd mindketten visszatértek a lakásba. A házban az I. r. vádlott 

a II. r. vádlottat a sértettnek lökte, aki ennek következtében hanyatt esett úgy, 

hogy a II. r. vádlott ráesett. Utóbbi miatt a II. r. vádlott megijedt és elfutott. 

Ezután az I. r. vádlott is távozott a helyszínről. Az idős sértett többszörös 

zúzódást szenvedett. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2017. 02. 06. 

 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI.sz. tárgyalóterem 

13.B.557/2017. id. P.J. vádlott 

 

segítségnyújtás 

elmulasztásának vétsége 

2018. 02. 06. 08:30 

 

Első tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak az időskorú 

vádlottnak az ügyében, akivel szemben segítségnyújtás elmulasztásának 

vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádlott kazincbarcikai otthonukban élt a fiával. A vádirati tényállás alapján a 

vádlott fiához a sértett a délutáni órákban vendégségbe ment, ahol filmnézés 

után elaludtak. A vádlott fia másnap délután elment dolgozni, a sértett 

azonban a vádlottal maradt, amire a vádlott fia felhívta édesapja figyelmét. Az 

esti órákban a sértett édesanyja bejelentette a fiatal férfi eltűnését, azonban 

ő és a barátai hiába keresték a vádlottnál is, a vádlott több alkalommal 

letagadta, hogy nála lenne. A sértett súlyos cukorbetegsége miatt  

anyagcseréje összeomlott, azonban a vádlott az egyértelmű jelek ellenére a 

sértettel nem törődött. Mivel a sértett barátai a vádlott viselkedését 

gyanúsnak találták, még egyszer visszamentek a lakáshoz, ahol a férfit 

megtalálták. Ezt követően azonnal a kórházba szállították. A sértettnél a 

kórházi ellátásnak köszönhetően nem léptek fel életveszélyes szövődmények. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



 

2018. 02. 07. 

 

Miskolci Járásbíróság • Fsz./17. sz. tárgyalóterem 

14.B.1580/2017. T.D. vádlott hivatalos személy 

támogatója elleni 

erőszak bűntette 

2018. 02. 07. 13:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben hivatalos személy támogatója elleni erőszak 

bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádiratban foglalt tényállás szerint lakossági bejelentés alapján – miszerint 

a házban valaki hangoskodik – a Miskolci Önkormányzati Rendészet 

közterület felügyelője és segédfelügyelője egy miskolci lakóháznál 

megjelentek intézkedés céljából. Elhatározták, hogy lifttel felmennek a 

lakóház 10. emeletére, ahonnan felülről lefelé haladva ellenőrzik majd a 

lépcsőházat. Amikor a lift ajtaja kinyílt, az ott tartózkodó, erősen ittas 

állapotban lévő vádlott közepes erővel hasba rúgta a segédfelügyelőt, 

miközben folyamatosan kiabált, és verekedésre hívta fel a közterület 

felügyelőt és segítőjét.  

 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



 

2018. 02. 07. 

 

Ózdi Járásbíróság • I. sz. tárgyalóterem 

11.Fk.400/2017. fk. D.P. és 4 

társa 

vádlottak 

rablás bűntette 2018. 02. 07. 8:00 

 

Első tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik ellen rablás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vád szerint az öt fiatalkorú vádlott 2017 januárjában előzetesen 

megegyeztek, hogy az idős, többféle betegségben is szenvedő sértett házába 

bemennek, és a házból készpénzt visznek el. A sértett háza előtt a szerepeket 

egymás között felosztották, és hárman egy feszítővassal mentek be a háza, 

míg két társuk az utcán figyelt. A sértettet az ágyban találták, ahol lefogták, 

pénzt követeltek tőle, és veréssel fenyegették. A sértett ennek hatására 

21.000.- forintot átadott az I. r. vádlottnak, majd a vádlottak elmenekültek. A 

településen található romos épületig futottak, ahol megpróbálták egymás 

közt elosztani a pénzt. Az I. r. vádlott azt állította, hogy csak 1.000.- forintot 

kapott, azonban a társai megmotozták, és megtalálták a 20.000.- forintos 

bankjegyet is, melyet a környékbeli boltokban váltottak fel. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 



 

2018. 02. 08. 

 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.546/2017. H.Á. és 4 társa 

vádlottak 

új pszichoaktív anyaggal 

visszaélés bűntette 

2018. 02. 08. 8:00 

 

A Kazincbarcikai Járásbíróság első tárgyalást tart azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik új pszichoaktív anyagokkal kereskedtek Kazincbarcikán. 

 

A vád értelmében a vádlottak 2017 elején postafiókot nyitottak 

Lengyelországban, amely postafiók címre négy alkalommal összesen legalább 

300 gramm új pszichoaktív anyagot rendeltek, melyet a IV. r. vádlott 

alsónadrágjában elrejtve az I., a III., és az V. r. társaival együtt hozott be 

Magyarországra. A vádlottak az „alap” elnevezésű kábító hatású anyagot 

Kazincbarcikán és Sajószentpéteren értékesítették. A fogyasztókkal közösségi 

oldalon keresztül tartották a kapcsolatot, a beérkező megrendeléseket pedig 

az üzenetváltásban megjelölt helyre szállították. A kereskedés 

eredményeképpen több százezer forintos haszonra tettek szert. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



 

2018. 02. 08. 

 

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.B.4/2017. S.G. és társa 

vádlottak 

emberölés bűntette 2018. 02. 08. 13:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottnak az 

ügyében, akikkel szemben emberölés bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség.  

 

A vádirat lényege szerint 2015 októberében a II. r. vádlott és a sértett egy 

társaságban szórakoztak Ózdon, majd együtt indultak az I. r. vádlott lakására. 

Az I. r. terhelt nem tartózkodott otthon, ezért kijöttek a házból. Az ingatlan 

előtt találkoztak az I. r. vádlottal, aki kérdőre vonta a sértettet, amiért ittasan 

bement hozzá. A vádlottak és a sértett vitatkoztak, majd mindét vádlott 

megütötte, az I. r. vádlott meg is rúgta a sértettet, aki a földre esett. A vádlottak 

a sértettet az utcán tovább bántalmazták, ütötték, rúgták, taposták a testét, 

mely következtében a helyszínen belehalt sérüléseibe.  

 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 


