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2018. 06. 25. 

 

Miskolci Törvényszék • 26. sz. tárgyalóterem 

11.B.38/2017. Cs. A. vádlott+ 5 

fő 

 

hivatali 

vesztegetés 

elfogadásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 06. 25. 08:30 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci 

Törvényszék a vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali 

vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt indult 

büntetőeljárásban. 

 

A vádirat szerint a pénzügyőr foglalkozású I.-IV. r. vádlottak a hivatali 

beosztásuk által tudomásukra jutott információt ismerőseik részére 

továbbadták, más esetben jogtalan előnyt fogadtak az V.-VI. r. vádlottaktól. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 
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2018. 06. 25. 

 

Miskolci Törvényszék• 28.sz. tárgyalóterem 

6.B.17/2018. B.Cs. vádlott  aljas indokból 

elkövetett 

emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 06. 25. 8:30 

A Miskolci Törvényszék első tárgyalást tart annak a férfinak, aki a vád szerint 

2017. július 17-én Mezőcsáton rágyújtotta a házat egy édesapára és annak 

három gyermekére. 

A vádlott a gyermekeit egyedül nevelő édesapával élt egy házban, ám külön 

lakrészben. A két férfi között gyakorta alakult ki veszekedés, a vádlott 

többször azzal fenyegetőzött, hogy fel fogja gyújtani a házat. Ez történt július 

17-én éjjel is, amikor vádlott ittasan ment haza, hangosan énekelt, kiabált. A 

sértett édesapa rászólt a vádlottra, hogy ne hangoskodjon, mert felkelnek a 

gyerekek, a vádlott ezt sérelmezte és ismét a ház felgyújtásával fenyegette 

meg a sértettet. 

A vádlott távozott, majd hajnali egy órakor tért vissza a házhoz, észlelte, hogy 

a sértettek alszanak, ekkor meggyújtott egy pólót, majd a szőnyegre dobta. 

Miután a szőnyeg és később a ház is lángra kapott, a vádlott távozott a 

helyszínről. A füstre a házban tartózkodó egyik gyermek ébredt fel, aki 

felkeltette apját és testvéreit is. A két nagyobb gyermek kimenekült, azonban 

az édesapa visszament a másfél éves kislányért, amikor is a lakásban lévő 

gázpalack felrobbant. A nagy hő és a tűz következtében az édesapa és 

kislánya életét vesztette. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2018. 06. 26. 

 

Ózdi Járásbíróság• 4.sz. tárgyalóterem 

7.B.255/2017. L.Gy. vádlott  Kifosztás 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 06. 26. 8:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a tárgyalást az Ózdi Járásbíróság annak a 

vádlottnak az ügyében, aki látássérült ismerőse sérelmére követte el a 

bűncselekményeket. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott jól ismerte a sértettet, tudta, hogy nagy 

mértékben látássérült. A sértett állapotát kihasználva a vádlott 2016. július 1. 

napján éjjel – a sértett kifejezett tiltása ellenére – bement a sértett bekerített 

udvarára, ahol a ház kulcsra zárt ajtaját zörgetve, rángatva próbált meg 

bejutni a lakásba. 2017. július 25. és 2017. október 8. napján éjjel is bement 

a sértett ingatlanára, ahol a házba való bejutás érdekében előbb az ablakon 

kopogtatott, majd kővel dobálta meg a ház ablakát. Egy másik alkalommal, 

2016. augusztus 4. napján a sértett házának nyitott ablakán keresztül jutott 

be az ingatlanba, ahonnan – a sértett látássérült állapotát kihasználva – 

élelmiszereket vitt magával. Néhány nap elteltével – 2017. augusztus 17. 

napján – ismét visszament a sértett házához, ahol a sértett egyik ismerőse 

tartózkodott. A vádlott a ház ablakát benyomta, a lakásba bement, az ott 

tartózkodó nőt arcon ütötte, majd magához vett egy kést és egy vascsövet, 

ezután távozott. 2017. november 7. napján ismét bement a sértett házába, 

ez alkalommal tűzifát vitt magával.  

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 06. 27. 

 

Miskolci Járásbíróság• I./113.sz. tárgyalóterem 

19.B.808/2018. F.B. vádlott  maradandó 

fogyatékosságot 

okozó, 

foglalkozás 

körében 

elkövetett 

gondatlan 

veszélyeztetés 

vétsége 

2018. 06. 27. 8:00 

Első tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, akinek 

egyik munkavállalója tésztakészítés közben szenvedett balesetet.  

A vádlott egy miskolci sütőipari cég ügyvezetője. A vád szerint 2016 

júniusában az ott dolgozó sértett egyik munkatársával száraztésztát készített, 

melynek során a tésztakészítő gép biztonsági rácsát felnyitotta, majd annak 

belsejébe belenyúlt, hogy a maradék tésztát onnan eltávolítsa. A gép a 

korábban leszerelt biztonsági kapcsoló hiánya miatt nem áll le, így annak 

forgó része a férfi karját berántotta és a jobb alkarját leszakította. A sértett 

helyszínen tartózkodó munkatársa a gép hibás elhelyezése miatt a 

vészkapcsolóhoz nem fért hozzá, így a gépet nem tudta leállítani. A vádirat 

szerint a vádlott azáltal, hogy több foglalkozási szabályt is megszegett, a 

munkavállaló testi épségét közvetlen veszélynek tette ki, melynek 

következtében a sértettnél maradandó fogyatékosság alakult ki. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2018. 06. 29. 

 

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. 29. 

 

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. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 



 

 

 

2018. 06. 29. 

 

Miskolci Törvényszék • I./124. sz. tárgyalóterem 

9.B.23/2018. M. S. vádlott 

és 2 társa  

nyereségvágyból 

elkövetett emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 06. 29. 

 

8:00 

A törvényszék első tárgyalást tart azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akik 2017. szeptember 15-én Göncruszkán 

otthonában súlyosan bántalmazták a 80 éves sértettet. 

A vád szerint a három férfi az esti órákban gyalog ment Göncruszkára, 

ahol az idős sértett házának ajtaját egy bicskával kinyitották. Bementek 

a házba, a konyhában és a szobában értékeket kerestek, amikor a sértett 

felébredt, és kérdőre vonta őket. Az egyik vádlott ököllel addig ütötte a 

sértettet, amíg mozdulatlanná vált. A házból elvitték az aranyékszereket 

és egy televíziót.  

A sértettre másnap találtak rá, az idős nőt súlyos, életveszélyes 

állapotban szállították kórházba, azonban öt nappal később 

elhalálozott. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2018. 06. 29. 

 

Miskolci Törvényszék • Fsz./24.sz. tárgyalóterem 

12.Fk.24/2018. B.Gy. vádlott 

és 7 társa 

szexuális erőszak 

bűntette 

2018. 06. 29. 9:00 

Első tárgyalást tart a törvényszék annak a nyolc vádlottnak az ügyében, 

akikkel szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére 

azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva többek által elkövetett 

szexuális erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárás.  

A vád szerint 2017. június 15-én az esti órákban a Kesznyétenben lakó, 

kiskorú lány az ugyancsak helyben lakó barátjához indult, amikor útközben 

találkozott az I. r. vádlottal, aki cigarettával kínálta, melyet elfogadott. A 

cigarettától a lány végtagjai zsibbadni kezdtek, majd az I. r. vádlott és a 

hozzájuk csatlakozó VI. r. vádlott egy romos házba kísérték, ahol további 

cigarettára gyújtottak. Ezt követően a kábult állapotban levő sértettel 

szemben szexuális cselekményeket végeztek akarata ellenére, ahogyan azt 

tette az időközben a helyszínre érkező V. r. vádlott is. Ezután a lányt az ekkor 

érkező II. r. vádlott a III. r vádlott házába vitte, ahol a II.-V. r., és a VII. és VIII. r. 

vádlottak megerőszakolták, lefogták és bántalmazták. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

  



 

2018. 06. 29. 

 

Miskolci Törvényszék • Fsz./124.sz. tárgyalóterem 

9.B.25/2018. B.A. vádlott a tizennegyedik 

életévét be nem 

töltött személy 

elkövetett  

emberölés 

bűntette 

2018. 06. 29. 10:00 

A vádismertetéssel kezdi meg a törvényszék annak a büntetőpernek a 

tárgyalását, mely tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére 

elkövetett emberölés bűntette miatt indult. 

A vád szerint 2016 őszén derült ki, hogy a vádlott állapotos, azonban a hat 

gyermekes édesanya eltitkolta környezete előtt terhességét. 2017. májusban 

a vádlott egészséges fiúgyermeknek adott életet, azonban a szülést követően 

az újszülöttet nem látta el, őt a kerti WC-be dobta. A szülést követően a nő 

erősen vérezni kezdett, kórházba került, és a vizsgálatok során derült ki a 

szülés ténye. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 


