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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. december 3-7. 

2018. 12. 03. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.43/2017. Dr. Sz. Sz. J. és 8 

társa vádlottak  

Jelentős 

mennyiségű 

kábítószerre 

elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem 

bűntette 

2018. 12. 03. 

2018. 12. 05. 

9:00 

9:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik ellen jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint 2016 elején egy ukrán állampolgár azzal kereste meg a III. 

rendű vádlottat, hogy szervezze meg Magyarországon a „cola” fantázia nevű 

kábítószer előállítását. A III. rendű vádlott összeismertette a gyártási 

folyamatot ismerő II. rendű és a mákszalmát biztosítani tudó I. rendű 

vádlottat.  A gyártást hárman készítették elő, amelynek során telephelyet 

vásároltak, illetve megállapodtak a IV. rendű vádlottal 4 tonna mákszalma 

átadásáról. A IV. rendű vádlott állami engedély birtokában jogosult volt 

annak átmeneti tárolására, de az engedély kereteit túllépve a kért 

mennyiséget társai rendelkezésére bocsátotta. Az V., VI., VII., VIII. és IX. 

rendű vádlottak a feldolgozás folyamatában vettek részt. A vádlottak a 

mákszalmából a jelentős mennyiség alsó határát többszörösen meghaladó 

mennyiségű morfint nyertek ki. 

A tárgyalás 2018. december 5-én 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

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


2018. 12. 03. 

Miskolci Járásbíróság • 301. sz. tárgyalóterem 

40.B.1903/2018. S. I. és 48 társa 

vádlottak 

előnyért hivatali kötelességét 

megszegve, üzletszerűen elkövetett 

hivatali vesztegetés elfogadásának 

bűntette és más bűncselekmények 

2018. 12. 03. 9:00 

Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a volt pénzügyőr 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben előnyért hivatali kötelességét 

megszegve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

Az I. rendű vádlott 2011-től kezdődően rendszeresen, kereskedelmi 

mennyiségben hozott Ukrajnából Magyarországra a záhonyi határátkelőn át 

szeszes italokat, dohányárut, üdítőket, édességet és más élelmiszereket, hogy 

azokat lakóhelyén értékesítse. A vádbeli időszakban (2014. december-2015. 

július) a III.-XXIX. rendű pénzügyőr vádlottak teljesítettek szolgálatot a záhonyi 

határátkelőnél. A kilépő forgalom esetében feladatuk volt a járművek 

üzemanyagmennyiségének ellenőrzése és rögzítése egy statisztikai 

rendszerben, annak érdekében, hogy a belépéskori kontrollal együtt nyomon 

lehessen követni a lényegesen olcsóbb ukrán üzemanyag jogszerű, hét 

naponta legfeljebb egy alkalommal megengedett behozatalát. Belépő forgalom 

esetében pedig azt is ellenőrizni kellett, hogy a behozott áruk kereskedelmi 

mennyiségűnek minősülnek-e. 

Az I. rendű vádlott és társai magas kockázati szintűnek minősültek, így 

vonatkozásukban minden esetben szigorított vizsgálatot kellett volna elvégezni, 

vagyis mind a járművek, mind a poggyászok teljes körű átvizsgálását, gyanús 

esetben másodlagos vizsgálatot. 

Az I. rendű vádlott jó kapcsolatot alakított ki több pénzügyőrrel, különösen a III. 

rendű vádlottal. Ezt felhasználva információi voltak a pénzügyőrök 

beosztásáról, az esetlegesen felmerülő nehézségekről, arról, hogy kik 

vonhatóak be a jogtalan előnyt elfogadók körébe. A pénzügyőröket 

közvetítésre kérte, győzzék meg társaikat az átvizsgálás mellőzéséről. Az I. 

rendű vádlott telefonon szervezte a kilépést-belépést, az információkat a 

pénzügyőrök üzenetben küldték el részére. Az egyes kötelességszegéseknek 

kialakult „tarifája” volt. A pénzügyőrök a behozott áruk vizsgálatának mellőzése 

mellett az üzemanyagmennyiséget is lényegesen kisebb mértékben rögzítették, 

így a vádlottak a hét naponkénti egy alkalomnál gyakrabban tudtak ukrán 

üzemanyagot behozni az országba. A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 

2018. 12. 03. 

Miskolci Törvényszék • I./126. sz. tárgyalóterem 

1.Bf.370/2018. V. T. vádlott közúti baleset 

gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2018. 12. 03. 13:00 

Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a 

Bogácson sétakocsikázást végző vádlott ügyében. A Mezőkövesdi 

Járásbíróság elsőfokú ítéletében megállapított tények szerint a vádlott tíz 

éve folytat személyszállítással kapcsolatos vállalkozói tevékenységet, 

melynek keretében Bogácson sétakocsikáztatást végez. A járművével 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 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 könnyebb, míg ketten nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket 

szenvedtek. 

A Mezőkövesdi Járásbíróság ítéletében közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége miatt a vádlottat 280.000.- forint pénzbüntetésre ítélte, és 6 

hónapra eltiltotta a közúti lassú járművek vezetésétől. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 12. 04. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.290/2018. G. M. és társai 

vádlottak 

csoportosan 

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2018. 12. 04. 08:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik az intézkedő rendőrökre támadtak, ezért velük szemben 

csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

 

A vádirat szerint egy edelényi lakóház udvarára csendháborítás miatti 

lakossági bejelentés alapján érkeztek ki a rendőrök. Az udvaron lévők trágár 

módon kiabálni kezdtek a rendőrökkel, egyikük meg is indult feléjük, ezért 

vele szemben testi kényszert alkalmaztak és a szolgálati gépkocsihoz 

kísérték. Ezt látva a vádlottak megpróbálták az intézkedéssel érintett 

társukat kiszabadítani, a rendőrök karját rángatni kezdték és közben 

fenyegetően kiabáltak. A rendőrök végül könnygázt alkalmazva vetettek 

véget az intézkedés erőszakos akadályozásának. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 

2018. 12. 04. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.42/2017. B. M. vádlott 

 

életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette 

2018. 12. 04. 9:00 

Várhatóan befejezi a bizonyítást a Miskolci Törvényszék az életveszélyt 

okozó testi sértés bűntette miatt indult büntetőeljárásban. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett 2016. évben a Miskolci 

Egyetem hallgatói voltak, egy társasághoz tartoztak. A vádbeli napon a 

Miskolci- Egyetemvárosban lévő Uni-Café szórakozóhelyen tartózkodtak, 

alkoholt fogyasztottak. A vádlott szóváltásba került a helyszínen szórakozó 

harmadik személlyel, majd dulakodni kezdtek. 

A sértett békítési szándékkal indult feléjük, amikor a vádlott jobb kezével 

szándékosan ököllel fejen ütötte. A sértett hanyatt esett, mire a vádlott 

odalépett hozzá és belerúgott a fejébe. A sértett életveszélyes sérülést 

szenvedett. 

A bizonyítás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 



 

2018. 12. 04. 

 

Miskolci Törvényszék • 113. sz. tárgyalóterem 

15.B.11/2018. S. I. vádlott emberölés 

bűntette 

2018. 12. 04. 13:30 

Ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

a vád szerint édesanyját a sajószögedi családi ház udvarán több alkalommal, 

seprűnyéllel megütötte, majd nyakon szúrta.  

A vádlott évek óta haragos viszonyban volt a vele egy háztartásban élő, 80 

éves édesanyjával. 2017. július 4-én a kora délutáni órákban, amikor az ittas 

állapotban lévő vádlott hazaért, az édesanyja a sajószögedi családi ház 

mögötti nyári konyha teraszán, a fotelban ült. A vádlott egy seprű nyelével 

többször felülről lefelé irányuló mozdulattal megütötte, majd egy késsel 

nyakon szúrta a sértettet. Ezt követően a vádlott elindult kifelé az udvarról, 

miközben egy kockás rongyba törölte a véres kezét, és a tőle két méterre 

álló szomszédok hallatára közölte, hogy „elvágtam a torkát”, majd 

megnyugodva visszament a ház udvarára. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2018. 12. 04. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.258/2018. V. R. és 3 társa 

vádlottak 

 

csoportosan 

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2018. 12. 04. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben csoportosan elkövetett hivatalos 

személy elleni erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás lényege szerint a sajószentpéteri rendőrőrs beosztottjai 

ittas járművezetés vétsége és más szabálysértések miatt kívántak intézkedni 

az I. rendű vádlottal szemben, amelyet a vádlottak akadályozni próbáltak 

úgy, hogy ordítozva fenyegették őket. Kilátásba helyezték, hogy lakóhelyükön 

keresik fel őket, és fizikai bántalmazásra, súlyos sérülések okozására kerül 

majd sor. A rendőrök segítséget kértek, és így tudták az intézkedést 

befejezni. 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé 

teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak 

– az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlottak büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság 

az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 



2018. 12. 05. 

 

Miskolci Járásbíróság • 21. sz. tárgyalóterem 

7.Fk.795/2018. H. K. és 3 társa 

vádlottak 

hivatalos 

személy elleni 

erőszak  

2018. 12. 05. 08:00 

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. 12. 05. 

Miskolci Törvényszék • 127. tárgyalóterem 

5.B.34/2017. O. T. és társa 

vádlottak 

életveszélyt 

okozó testi sértés 

és más 

bűncselekmény 

2018. 12. 05. 9:00 

Várhatóan befejezi a bizonyítást a Miskolci Törvényszék azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette 

és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirat lényege szerint az I. rendű vádlott egy családi konfliktus során 

szóváltásba került az élettársával és egy fotelbe lökte. Egyik gyermekük 

ijedtében a szomszédban lakó rokonokhoz szaladt és tőlük kért segítséget. 

Dédnagyanyja kiszaladt a lakásból és összevitatkozott az I. rendű vádlottal, 

aki erre válaszul a földre lökte őt. A sértett 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. 

A közelben tartózkodó II. rendű vádlott látva az eseményeket felkapta a 

kaput kitámasztó 122 cm hosszú, 5 cm vastag botot és az I. rendű vádlott 

után szaladt. A vádlott verekedni kezdtek, melynek során az I. rendű vádlott 

kikapta a botot a II. rendű vádlott kezéből és azt két kézzel a feje fölé tartva 

olyan erővel ütötte fejen a II. rendű vádlottat, hogy az kettétört. A II. rendű 

vádlott a földre esett és eszméletét vesztette, azonban az I. rendű vádlott a 

karó kezében maradt darabjával még egyszer arcon ütötte a II. r. vádlottat. 

Majd a vérző sérülést látva kerékpárral eltávozott a helyszínről. A II. rendű 

vádlott életveszélyes sérülést szenvedett.  

A bizonyítás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2018. 12. 05. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

3.B.85/2018. V. Cs. L. vádlott védett kulturális 

javakkal 

visszaélés 

bűntette 

2018. 12. 05. 13:00 

Szakértőt hallgat meg és tárgyi bizonyítékokat tekint meg az Encsi 

Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben védett 

kulturális javakkal visszaélés bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint az igazságügyi szakértő foglalkozású vádlott több, nagy 

értékű műtárgyat szállított Szlovákia felé autója csomagtartójában azzal a 

céllal, hogy azokat ott értékesítse. A műtárgyak kivitele engedélyhez kötött 

lett volna. A rendőrség közúti ellenőrzés miatt a tornyosnémeti 

határátkelőnél megállította, így derült ki, hogy a vádlott a szükséges 

engedéllyel nem rendelkezik. A műtárgyak összértéke kb. 2.000.000,- forint. 

 

Akár a bizonyítás befejezése is várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 



2018. 12. 06. 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.108/2017. H. Gy. és 

társai 

vádlottak 

tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személynek átadással történő 

kábítószer-kereskedelem bűntette és 

más bűncselekmények 

2018. 12. 06. 8:30 

Tárgyalást tart a Szikszói Járásbíróságon azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akik a vádirati tényállás szerint az internetről rendeltek 

kábítószert és új pszichoaktív anyagot, majd azt kisebb kiszerelésbe 

csomagolva eladták egy 18 életévét be nem töltött személynek. Az így 

átadott anyag között volt kábítószer is és új pszichoaktív anyagnak minősülő 

szer is. 

Akár a bizonyítás befejezése is várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu


2018. 12. 06. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.55/2017. G. K. és társa 

vádlottak 

 

uzsora bűntette és 

más 

bűncselekmények 

2018. 12. 06. 13:00 

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik ellen uzsora bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlottak Mérán élő családoknak nyújtottak pénzkölcsönt 

azzal, hogy a kölcsön adott összeg dupláját kellett visszafizetniük. Az egyik 

sértettet ezen felül arra bírták rá, hogy kössön a II. r. vádlottal egy színlelt 

adásvételi szerződést, így a sértett háza biztosítékul szolgálna a kölcsön 

fedezetéül. A vádlottak nem adtak át vételárat, azonban a II. r. vádlott javára 

az ingatlan tulajdonjoga bejegyzésre került. 

A vádlottak a fenti cselekmények elkövetése során tudatában voltak annak, 

hogy a sértettek kiszolgáltatott anyagi körülmények között élnek, és a 

kölcsönösszegek kétszeresének kifizetése a sértetteket súlyos nélkülözésnek 

teszi ki. 
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