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2018. 02. 19. 

 

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem 

7.Bf.835/2017. F. K. Cs. 

vádlott 

kifosztás bűntette és 

más bűncselekmények 

2018. 02. 19. 08:30 

 

A Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa nyilvános ülést tart annak a 

vádlottnak az ügyében, akit kifosztás bűntette és más bűncselekmények miatt 

talált bűnösnek a Kazincbarcikai Járásbíróság.    

 

Az első fokon eljáró bíróság ítélete szerint a vádlott korábban elvált 

feleségétől, a gyermekei felett a szülői felügyeletet a volt felesége gyakorolta. 

A terhelt előadta, hogy szeretné nagyobbik lánya barátait megismerni, ezért 

találkozót beszélt meg velük egy kazincbarcikai szórakozóhelyre. A vádlott a 

fiatalkorú sértettet kihívta az épület elé, ahol torkon ragadva kissé felemelte 

és a földre rántotta. Tekintettel arra, hogy a sértett elvesztette az eszméletét, 

valamint az orra és a szája is vérezni kezdett, a vádlott felhagyott a 

bántalmazással. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül 

gyógyuló sérüléseket szenvedett. A terhelt a sértett állapotát kihasználva 

elvette az övtáskáját a benne lévő telefonnal, kulcsaival, diákigazolvánnyal és 

készpénzzel együtt. Ezt követően a terhelt elment a sértett által lakott lakásba, 

az ajtó befeszítésével bement, majd elvitte a sértett karóráját. 

 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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Miskolci Járásbíróság • Fsz./21. sz. tárgyalóterem 

7.B.2447/2017. K. Á. J. vádlott súlyos testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 02. 19. 13:00 

 

Folytatja a bizonyítási eljárást Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki ellen súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt 

indult büntetőeljárás. 

 

A vádirati lényege szerint a vádlott 2017 májusában a Miskolci Egyetemi 

Napok rendezvényen biztonsági őri feladatokat látott el, és a Rockwell Clubba 

való beléptetést végezte. A sértett és unokatestvére aznap este szórakozni 

indultak, de csak a sértettet engedték be a szórakozóhelyre, unokatestvérét – 

ittas állapota miatt – nem. A sértett később kiment a kint tartózkodó 

unokatestvéréért, hogy együtt menjenek be, de a vádlott előzetes szóváltás 

nélkül mindkettőjüket jobb öklével fejen ütötte. A sértett és az unokatestvére 

is a földre estek. A sértett nyolc napon túli gyógytartamú lapocka és kulcscsont 

közötti ízületi ficamot, míg unokatestvére – aki hatályos magánindítványt nem 

terjesztett elő – nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • I. sz. tárgyalóterem 

10.B.180/2017. K. G. vádlott Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2018. 02. 19. 08:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a 

vádlottnak a büntetőügyében, akivel szemben halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vád szerint a terhelt 2016. szeptember 23-án a délutáni órákban Cigánd felől 

Sárospatak irányába a 3814. számú úton a munkáltatója gépjárműjével 

közlekedett, amikor a tehergépkocsi bal oldalával 1,1 méterre áttért a haladási 

iránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, majd a jármű bal első sarokrésze a 

vele szemben közlekedő személygépkocsi bal első sárvédőjével 

összeütközött. A járműben két felnőtt és három kiskorú sértett foglalt helyet. 

A baleset következtében a gépjármű vezetője, és az egyik kiskorú sértett a 

helyszínen életüket vesztették, míg két utas 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedett, egy kiskorú sértett pedig 8 napon túl gyógyuló 

sérülést szenvedett. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 02. 21. 

 

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem 

7.Bf.908/2017. T. B. vádlott garázdaság bűntette 2018. 02. 21. 10:00 

 

A Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa nyilvános ülést tart annak a 

vádlottnak az ügyében, akit garázdaság bűntettében talált bűnösnek a 

Szerencsi Járásbíróság.    

 

Az első fokon eljáró bíróság ítélete szerint a vádlott a késő éjszakai órákban 

ittas állapotban kiabált, kötekedett a fesztiválon, ez a viselkedése pedig 

zavarta az ott tartózkodó vendégeket, ezért a biztonsági őrök annak 

területéről kivezették. Ekkor a vádlott felrúgott egy kordont, és visszafutott a 

rendezvényre. A terheltet ismét próbálták kivezetni, azonban az 

intézkedésnek ellenállt: a kezével hadonászott, majd az egyik biztonsági őr 

nyakából kitépte a beléptető kártyát. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ózdi Járásbíróság • III. sz. tárgyalóterem 

11.Fk.400/2017. fk. D. P. + 4 

társa 

vádlottak 

rablás bűntette 2018. 02. 21. 8:00 

 

Tanúkihallgatással és perbeszédekkel folytatja az eljárást 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. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

9.B.298/2017. M. Cs. vádlott csalás bűntette 2018. 02. 21. 10:00 

Első tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak a  

büntetőügyében, akivel szemben csalás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2016 szeptemberében ismeretlen módon 

balesetet szenvedett az édesapja tulajdonát képező, de általa használt Audi 

A4-es gépkocsival. A baleset következtében az elsődleges kárbecslés alapján 

1.750.000,- forint kár keletkezett. A vádlott a balesetet követően egy 

legyesbényei házaspár lakásához ment, azt állítva, hogy a nyitott udvarukról 

kifutó kutyájukkal ütközött és az autóban keletkezett károkért állattartóként 

ők felelősek. A kutya tulajdonosa – a házaspár férfi tagja – elismerő 

nyilatkozatával vállalta a felelősséget, amely alapján a vádlott másnap a 

biztosító szerencsi fiókjában kárbejelentést tett, amely azonban valótlan volt, 

tekintettel arra, hogy a 10-15 kg súlyú eb nem okozhatta az autó sérüléseit, 

illetve ütközés esetén elpusztult volna. A kutyát állatorvos is vizsgálta, aki 

semmilyen sérülést nem észlelt. Az autó javítási költsége kb. 813.000,- forint 

volt. A biztosító 813.000 és 1.750.000,- forint közötti összeget fizetett volna ki, 

azonban a valótlan bejelentésre tekintettel ez nem valósult meg. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 


