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Miskolci Törvényszék• I/126. sz. tárgyalóterem 

1.Bf.123/2018. R. Zs. vádlott és 

társa 

 

közösség tagja 

elleni erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 04. 23. 08:15 

Nyilvános ülést tart a másodfokú bíróság azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akiknek a bűnösségét a Kazincbarcikai Járásbíróság 

közösség tagja elleni erőszak bűntettében, és testi sértés vétségében 

állapította meg.  

Az elsőfokú bíróság ítélete szerint a vádlottak 2016. május 1-jén 

Kazincbarcikán egy zártkörű rendezvényre mentek be, ahol szeszes italt 

fogyasztottak és ismerkedtek a társasággal, őket a rendezvény jellege 

ellenére senki nem küldte ki. 

Amikor hazaindultak, útközben veszekedni kezdtek és az őket csitítani 

próbáló sértettekre magyarságuk miatti bántalmazásra utaló, szidalmazó 

kijelentéseket tettek. 

Határozathozatal nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 
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Miskolci Járásbíróság • Fszt. 32. sz. tárgyalóterem 

36.Fk.230/2018. B. R. vádlott 

 

Rablás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 04. 23. 08:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Járásbíróság annak a 

vádlottnak az ügyében, akivel szemben rablás bűntette és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádlott tavaly júniusban bement a 74 éves és a 76 éves sértettek miskolci 

lakótelepi ingatlanába, ahol pénzt követelt az idős házaspártól. A sértettek 

nem adtak pénzt a vádlottnak, ezért a vádlott egyiküket fellökte, a másik 

sértett nyakából az aranyláncot kitépte és az asztalon található táskával és 

pénztárcával együtt távozott. A sértettek a bántalmazás következtében 

könnyebb sérüléseket szenvedtek. 

Egy másik alkalommal a vádlott egy járókelő kezéből kitépte a táskát a 

benne lévő 17.000.- forint készpénzzel, személyes okmányokkal, valamint 

mobiltelefonnal. A hirtelen mozdulat következtében a sértett arccal a 

földre esett. Ezután - még aznap este - egy másik sértett lakásába is 

megpróbált bejutni, azonban az ajtó feszítésével járó zajt a szomszéd 

észrevette, így a vádlott elmenekült a helyszínről.  

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 04. 24. 

 



Miskolci Törvényszék• I/113. sz. tárgyalóterem 

15.B.41/2017. É. Á. vádlott életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette 

2018. 04. 24. 08:20 

Ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak a 

büntetőügyében, aki egy üvegdarabbal vágta meg a sértett nyakát.  

A vád szerint a vádlott és a sértett egy társaságban szórakoztak, 

mindketten ittas állapotba kerültek. A sértett egy pohárból boros kólát 

ivott, mely összetört. Körülbelül 5 perccel később a vádlott a pohár egy 

összetört darabjával – minden előzmény nélkül – felülről lefelé irányuló 

mozdulattal megvágta a sértett nyakát 6 cm hosszúságban. A sértett 

nyaksérülése közvetlenül életveszélyes sérülést eredményezett. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. sz. tárgyalóterem 



4.B.621/2017 H. B. vádlott segítségnyújtás 

elmulasztása 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 04. 23. 13:00 

Első tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak a 

büntetőügyében, aki Tiszaújváros belvárosában balra kanyarodás közben 

nem adta meg az elsőbbséget a szemből jövő sértettnek, minek 

következtében összeütköztek. A vádlott körülbelül 20 métert ment tovább, 

majd megállt, kiszállt az autójából, visszasétált 15 métert, aztán 

visszafordult, beszállt az autójába és elhajtott. A sértett nyolc napon túl 

gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 04. 27. 

 



Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 

1.B.212/2016. dr. K. T. vádlott zugírászat 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 04. 27.tán 

visszafordul 

08:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a 

vádlottnak a büntetőperében, aki ellen zugírászat bűntette miatt indult 

büntetőeljárás. 

A vádirat lényege szerint a vádlott ügyvédi kamarai tagsága  megszűnt, ezért 

őt törölték a névjegyzékből. Ezt követően több alkalommal látott el ügyvédi 

feladatokat, többek között többször vett részt különböző 

büntetőeljárásokban meghatalmazott, illetve kirendelt védőként. Ezen 

alkalmakkor a tanúknak kérdéseket tett fel, bizonyítási indítványt terjesztett 

elő, perbeszédet tartott, fellebbezéssel élt. Egy alkalommal a 

meghatalmazás kapcsán ügyvédi munkadíjat is átvett, ezt azonban 

visszaadta, így az okozott kár megtérült. Egy másik alkalommal üres 

papírlapot íratott alá meghatalmazóival, azzal az ígérettel, hogy azt, mint 

meghatalmazást visszajuttatja részükre. Egyidejűleg ügyvédi munkadíjat is 

átvett tőlük, amelyet azonban nem adott vissza és így kárt okozott. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


