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2018. 06. 18. 

 

Miskolci Törvényszék • Fsz./28. sz. tárgyalóterem 

6.B.43/2017. Dr. Sz. Sz. J. és 8 

társa vádlottak  

Jelentős 

mennyiségű 

kábítószerre 

elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem 

bűntette 

2018. 06. 18. 8:30 

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. június 20. napján 10 órakor folytatódik. 

 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

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


 

2018. 06. 18. 

 

Kazincbarcika Járásbíróság • 2.sz. tárgyalóterem 

17.Fk.210/2017. V.Á. vádlott és 4 

társa 

csoportosan 

elkövetett 

kifosztás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 06. 18. 9:00 

Egy tanú kihallgatásával folytatja a bizonyítást a Kazincbarcikai 

Járásbíróság azon vádlottak büntetőügyében, akik miatt csoportosan 

elkövetett kifosztás bűntette és más bűncselekmények indult büntetőeljárás. 

A vádlottak az I. r. vádlott házában italoztak, amikor az I. r. terhelt elmondta a 

többieknek, hogy egy ismerősük nemrégiben eladta házát, ezért a vételár 

megszerzése érdekében megbízta őket, hogy a sértetteket üssék le, és hozzák 

el neki a készpénzt.  Az egyik jelenlévő a fentiek hallatán távozni akart, és 

figyelmeztetni szerette volna a szóban forgó házban lakó két személyt, 

azonban azt az I. r. vádlott akként megakadályozta, hogy útját állta és több 

alkalommal megütötte őt. A többi terhelt elment a házba, ahol a két sértett 

aludt. Egyiküket testszerte bántalmazták, melynek következtében felriadt, 

azonban az őt ért ütések és rúgások erejétől elájult. A másik sértett a 

történtekre nem ébredt fel, így a belső zsebéből kivették a tárcáját, a benne 

lévő 130.000.- forinttal. A terheltek a ház egyik szobájában találtak egy 20 kg-

os élő disznót, melyet szintén magukkal vittek.   

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2018. 06. 19. 

 

Miskolci Törvényszék • 127. sz. tárgyalóterem 

5.Fk.16/2017

. 

H. Gy. vádlott 

és 2 társa  

életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntettének kísérlete 

és más 

bűncselekmények 

2018. 06. 19. 

 

9:00 

Bizonyítási kísérlettel és perbeszédekkel folytatódik annak a 

büntetőügynek a tárgyalása, melyben a vád szerint a vádlottak 2015 

szeptemberében Sóstófalva község belterületén az éjszakai órákban 

megállásra késztették az autójával arra közlekedő sértettet, akit 

bántalmaztak, majd értékeit elvették. 

A vádirat szerint a késő esti órákban a sértett autójával körülbelül 20 

km/h sebességgel haladt, egy kereszteződés előtt tovább csökkentette 

sebességét, amikor a kereszteződésnél lévő oszlop mögül a fiatalkorú 

III. r. vádlott kiszaladt az úttestestre. Figyelemmel arra, hogy a sértett 

még kellő időben észrevette, fékezett, és 2-3 méterre előtte megállt az 

autójával. A III. r. vádlott az út közepén maradt, és nevetve hadonászott. 

A sértett kiszállt a járműből, hogy megnézze ki volt az úttestre kiszaladó 

személy, aki ekkora már visszaszaladt az oszlop mögé. Ezzel egy időben 

az I. r. és II. r. vádlottak is a kereszteződéshez értek, és – minden ok 

nélkül – az árokba lökték a sértettet, majd bántalmazni kezdték. A sértett 

ennek következtében többek között koponyacsonttörést, és 

orrcsonttörést szenvedett, valamint fejsérülései miatt vérezni kezdett. A 

fentieket észlelve a sértett barátnője próbált segítségére sietni, azonban 

ezidáig ismeretlen elkövetők őt is megtámadták. A sértett férfi 

maradandó fogyatékosságot szenvedett. Az őrizetlenül maradó 

gépjárműből a III. r. vádlott a sértettek tulajdonát képező tárgyakat, 

okiratokat elvette. 

A tárgyalás 2018. június 21. napján 9 órakor ítélethirdetéssel 

folytatódik. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2018. 06. 20. 

 

Miskolci Járásbíróság • Fsz./22.sz. tárgyalóterem 

21.B.1036/2017. A.K. vádlott és 2 

társa 

hivatalos 

személy elleni 

erőszak bűntette 

2018. 06. 20. 13:00 

Perbeszédekkel folytatja a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak 

az ügyét, akikkel szemben hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 

indult eljárás. 

A vád szerint az ittas állapotban lévő terheltek 2017. február 4-én az éjszakai 

órákban egy miskolci sörözőben hangoskodtak. Figyelemmel arra, hogy 

felszólításra sem hagytak fel ezen magatartásukkal, a helyiség tulajdonosa 

értesítette a rendőrséget. Miután a helyszínre érkező egyik rendőr kérdőre 

vonta az éppen ordítozó II. r. vádlottat, a II. r. terhelt megragadta a rendőr 

egyenruháját. Ekkor a másik rendőr társa segítségére sietett, mire a II. r. 

vádlott édesanyja, a III. r. vádlott kiabálni kezdett, hogy „engedjétek el, ne 

bántsátok a fiamat, ti gyilkosok”. Az ezt követően kialakult dulakodásba  

bekapcsolódott az I. r. terhelt is, majd a kialakult a helyzetnek két ott 

tartózkodó vendég közrehatásával a kiérkező rendőri erősítés tagjai vetettek 

véget.  

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 06. 21. 

 

Miskolci Törvényszék • 119. sz. tárgyalóterem 

10.B.13/2018. F. Zs. vádlott 

 

különösen jelentős 

értékre elkövetett 

sikkasztás bűntette 

2018. 06. 21. 8:00 

Első tárgyalást tart a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 2000-

től 15 éven keresztül volt egy befektetési szolgáltató miskolci fiókjának 

értékpapírkereskedéssel foglalkozó fiókvezető-helyettese, valamint 

fiókvezetője.  

A vád szerint a vádlott 2010 nyarán megállapodott egy ismerősével, hogy a férfi 

feleségének számláján elhelyezett befektetéseket brókerként kezelje. A vádlott 

2011-től 2014-ig több mint 440 millió forint készpénzt vett el a rábízott 

vagyonból. A vádlott további 13 alkalommal a sértett számláján elhelyezett 65 

millió forintból a befektetési céltól eltérően átutalásokat hajtott végre más 

magánszemélyek illetve cégek felé.  Az okozott kárból 9 millió forint megtérült. 

A bizonyítás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2018. 06. 22. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

9.B.328/2017. K. J. vádlott 

 

Közúti baleset 

gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2018. 06. 22. 08:00 

Első tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 

indult büntetőeljárás. 

A vádlott parkolás közben hátramenetet hajtott végre, de nem győződett 

meg arról, hogy a manőver közben nem akadályozza-e a többi jármű 

közlekedését, amely a KRESZ alapján kötelezettsége lett volna. Ennek 

következtében nem észlelte a mögötte kerékpárral elhaladó sértettet és 

nekitolatott. A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 


