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2018. 02. 26. 

 

Miskolci Járásbíróság • 30. sz. tárgyalóterem 

3.Fk.183/2018. fk. E. Sz. 

vádlott 

hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2018. 02. 26. 08:00 

Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak a 

büntetőügyében, aki ellen hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 

indult büntetőeljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint a fiatalkorú vádlott 2016 júliusában Miskolc 

közterületén alkoholt fogyasztott, ittasan hangoskodott, ezért a lakossági 

bejelentésre megjelenő közterület-felügyelő (sértett) intézkedett vele 

szemben. Közölte a vádlottal, hogy 50.000,- forint helyszíni bírsággal sújtja. A 

vádlott megpróbálta kivonni magát az intézkedés alól, és az utána nyúló 

sértettet arcon ütötte, majd a kialakuló dulakodás során a sértett 

megbilincselte a vádlottat és értesítette a rendőrséget. A sértettnek sérülése 

nem keletkezett. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

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


 

2018. 02. 27. 

 

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem 

2.Bf.637/2017. K. K. M. 

vádlott 

közveszéllyel fenyegetés 

bűntette 

2018. 02. 27. 13:00 

 

A Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa nyilvános ülést tart annak a 

vádlottnak az ügyében, akit közveszéllyel fenyegetés bűntettében talált 

bűnösnek a Miskolci Járásbíróság.   

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2015-ben 

lakáshitelek adósaival vette fel a kapcsolatot, akiknek azt mondta, hogy a 

felvett összeg egy bizonyos hányadáért a hitelük lezárásában segítséget nyújt 

számukra a pénzintézeteknél. A vádlott időpontot egyeztetett az adósokkal és 

találkozót beszélt meg budapesti bankfiókokban. A pénzintézetekkel 

ténylegesen nem vette fel a kapcsolatot, hanem segélyhívón négy alkalommal 

tett bejelentést arra hivatkozással, hogy az adott bankfiókban bomba fog 

robbanni. Figyelemmel arra, hogy a bejelentések miatt az adott napon a bank 

kiürítésre került, a vádlott ügyfelekkel való találkozója elmaradt. 2016-ban 

négy további alkalommal követett el a vádlott a fentiekhez hasonló 

cselekményeket szikszói és miskolci bankfiókokban. Az evakuálásokat 

követően a tűzszerészek megvizsgálták az épületeket, azonban 

robbanóanyagot egyik esetben sem találtak. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

16.B.526/2017. K. G. és társa 

vádlottak 

halált okozó, foglalkozás 

körében elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés 

vétsége 

2018. 02. 27. 11:30 

Ítéletet hirdet a Kazincbarcikai Járásbíróság annak vádlottnak az ügyében, 

aki ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult 

büntetőeljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott képesítéssel rendelkező 

gázszerelő, míg a II. rendű vádlott a perrel érintett múcsonyi ingatlan 

tulajdonosának férje, aki a ház körüli karbantartási, felújítási munkákat 

szokásosan végezte. A II. rendű vádlott 2009 júliusában a fürdőszobai 

nyílászárót fáról műanyagra cserélte. A szerelési útmutatóban foglaltak 

ellenére azonban a szükséges légbevezetőt nem szerelte be, így a megfelelő 

szellőzés nem volt biztosított. A II. rendű vádlott még ebben a hónapban 

megbízta az I. rendű vádlottat a fürdőszobai kazán cseréjével. Az I. rendű 

vádlott a munkálatok során a rá vonatkozó szakmai szabályok betartásával 

köteles lett volna meggyőződni a gázkészülék légellátásának 

megfelelőségéről, ezt azonban – más foglalkozási szabályok megsértése 

mellett – elmulasztotta. 

A II. rendű vádlott felesége 2010-ben a sértett családjának adta el az ingatlant. 

A sértett 2012 novemberében a meleg vizet folyamatosan engedve hosszasan 

fürdőzött. Órákkal később nevelőapja talált rá holtan. A sértett szén-monoxid 

mérgezés okozta eszméletvesztése miatt fulladt vízbe, amely közvetlen oksági 

összefüggésben áll a vádlottak foglalkozási szabályszegésével. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 02. 28. 

 

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem 

7.Bf.908/2017. T. B. vádlott garázdaság bűntette 2018. 02. 28. 12:30 

 

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 elrántott egy kordont, és visszafutott a 

rendezvényre. A vádlott ismét próbálták kivezetni, azonban az intézkedésnek 

ellenállt: a vádlott hadonászása következtében az egyik biztonsági őr nyakából 

kiszakadt a beléptető kártyája. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fsz./2. sz. tárgyalóterem 

3.B.301/2016. V.T. vádlott közúti baleset 

okozásának vétsége 

2018. 02. 28. 9:00 

 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Mezőkövesdi Járásbíróság annak 

vádlottnak az ügyében, aki ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétsége 

miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott tíz éve folytat személyszállítással 

kapcsolatos vállalkozói tevékenységet. Elektromos lassú járművével és annak 

pótkocsijával Bogácson sétakocsikázás szolgáltatást nyújt. 

2014 júliusában éjfél körüli időben indult el a bogácsi pincesorról a település 

központja felé, amikor az egyik borozónál egy lánybúcsún részt vevő, hét fős 

társaság szállt fel a járműre, a már ott tartózkodó két utas mellé, illetve 

hozzájuk csatlakozott még további két személy. 

A vádlott a központ felé haladva a jármű sebességét növelte és „kacsázni” 

kezdett az úton, majd egy parkolóba érve egyre kisebb és kisebb köröket írt le 

a járművel, míg annak pótkocsija kibillent és felborult a benne utazó 

személyekkel együtt. 

A sértettek közül öten nyolc napon belül, míg ketten nyolc napon túl gyógyuló 

sérüléseket szenvedtek. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 03. 01. 

 

Miskolci Járásbíróság • 13. sz. tárgyalóterem 

29.B.2875/2017. H. I. A. és 

társai  

vádlottak 

aljas indokból, a sértett 

sanyargatásával, 

fegyveresen elkövetett 

személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 03. 01. 08:00 

 

Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak 

büntetőügyében, akikkel szemben aljas indokból, a sértett sanyargatásával, 

fegyveresen elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint 2017 júniusában a sértett megtudta barátnőjétől, 

hogy korábban együtt élt az I. rendű vádlottal. Ennek tisztázása érdekében 

felkereste az I. rendű vádlottat a lakásán, azonban csak barátnője (a későbbi 

III. rendű vádlott) volt otthon, ezért a sértett közölte, hogy később 

megpróbálja még felkeresni. A sértett magatartása nem volt agresszív. Ezután 

egy találkozás alkalmával az I. rendű vádlott indokolatlan bosszúvágyból 

(amiért a sértett „rájött a családra”) megállásra kényszerítette a sértettet, 

arcon ütötte, majd a II. rendű vádlott többször nagy erővel belerúgott az akkor 

már földön fekvő sértettbe, akit magukkal vittek az I. rendű vádlott lakásához. 

A lépcsőházban csatlakozott hozzájuk a III. rendű vádlott. A vádlottak a 

lépcsőházban letérdepeltették és folyamatosan bántalmazták, bocsánat 

kérésre, megalázó mondatok kimondására és feladatok elvégzésére 

kényszerítették a sértettet. Ezt követően a sértettet egy benzinkúthoz vitték 

autóval, ahol további megalázó cselekményekre kényszerítették. A sértett 

nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos, horzsolásos sérüléseket szenvedett. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 03. 02. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

4.B.74/2017. B. T. és társai  

vádlottak 

jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer birtoklásának 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 03. 02. 09:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Szerencsi Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak büntetőügyében, akivel szemben jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette és más 

bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint az I. r. vádlott barátnőjével, a II. r. vádlottal 

Erdőbényén közösen béreltek egy házat 2015. augusztustól  2016. márciusig. 

Az ingatlant a bérbeadó tudta és beleegyezése nélkül kábítószer 

termesztésére alkalmas állapotba alakították át, az épület végében található 

helyiségben 2015. október 30. napjától kannabiszt növényt termesztettek, 

akként, hogy ott fonnyasztották és szárították. A hatóság tagjai összesen 255 

tő növényegyedet foglaltak le, mely lefoglalt anyag azok hatóanyag tartalmát 

is figyelembe véve jelentős mennyiségű kábítószernek minősül. Az I. r. vádlott 

egy alkalommal megkérte a II. r. vádlottat, hogy ajándékba vigyen a III. r. 

vádlottnak a termesztett marihuánából. A későbbi alkalmak során a 

kábítószer átadása már pénz ellenében történt, akként, hogy az I. r. vádlott és 

a III. r. vádlott megállapodtak, hogy a III. r. terhelt a megvásárolt marihuánával 

kereskedni fog. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 


