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2018. 06. 04. 

 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.9/2017. C. N. vádlott 

 

kábítószer-

kereskedelem 

bűntette 

2018. 06. 04. 13:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Szikszói Járásbíróság annak a 

kábítószer-fogyasztó vádlottnak az ügyében, aki Szikszón 2010-től 2015-ig 

rendszeresen árusított marihuánát visszajáró vevőinek, ismerőseinek „füves 

cigaretta” formájában. A dílerkedést egy méhészetben végezte, ahol a 

vadkender termesztéssel is megpróbálkozott. A vádlott telefonjával több 

olyan fotófelvételt, ún. „selfie”-t is készített, melyen cannabis-ültetvénye 

előtt áll.  

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 
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2018. 06. 05. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

5.B.58/2018. G.F. vádlott természetkárosítás 

bűntette 

2018. 06. 05. 08:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Szerencsi Járásbíróság  

természetkárosítás bűntette és hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 

bűntette miatt indult büntetőügyben. 

Egy megyei országos jelentőségű védett természeti területen levő ingatlanon 

egy vadászati társaságnak volt vadászati jogosultsága. A vádirati tényállás 

szerint a vádlott mint a vadásztársaság elnöke megkereste a vízügyi 

igazgatóságot arra vonatkozóan, hogy szükséges-e engedélyt kérnie 

mederkotráshoz. Az igazgatóság felhívta a vádlott figyelmét, hogy a 

mederkotrás csak természetvédelmi engedéllyel végezhető. A tájékoztatás 

ellenére a vádlott egy vállalkozóval hatósági engedély nélkül végeztette el a 

mederkotrást, mely az iszapban telelő állatok, növények elpusztulását 

okozta a teljes úszóláp szélességében. A kiemelt mederülüléket a csatorna 

partján helyezték el, mely hulladéknak minősül, és mind az állatvilágot, mind 

a növényvilágot veszélyezteti. Ennek a kotrási meddőnek a lerakásához 

szintén szükséges lett volna a hatósági engedély beszerzése. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017. 06. 05. 

 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.56/2017. A. B. és társai 

vádlottak 

 

tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére, előre 

kitervelten, 

társtettesként elkövetett 

emberölés bűntette és 

más bűncselekmények 

2018. 06. 05. 09:00 

Folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottak az 

ügyében, akikkel szemben tizennegyedik életévét be nem töltött személy 

sérelmére, előre kitervelten, társtettesként elkövetett emberölés bűntette és 

más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak egy háztartásban éltek. Az I. rendű 

vádlott tíz éven át kényszerítette vér szerinti leánygyermekét arra, hogy vele 

szexuális kapcsolatot létesítsen. A lány terhes lett és titokban gyermeket szült. 

A gyermek származását titkolták a településen, apa nélkül anyakönyvezték. A 

lány, aki egyben az ügy III. rendű vádlottja, ismét teherbe esett. Ekkor az I. 

rendű vádlott és felesége, a II. rendű vádlott – aki évek óta tudott a szexuális 

erőszak tényéről, és az ellen semmit nem tett – közösen elhatározták, hogy a 

terhesség tényét eltitkolják. A gyermek születését követően az életképes 

csecsemőt ruhába tekerték és egy táskába helyezve az ágyneműtartóba 

rejtették. A csecsemő ellátatlanság miatt, körülbelül négy óra múlva meghalt. 

A tárgyalás 2018. június 7. napján 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017. 06. 06. 

 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • I./118. sz. tárgyalóterem 

7.Bf.238/2018. R. I. vádlott 

 

gyermekprostitúció 

kihasználásának 

bűntette 

2018. 06. 06. 08:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottak az ügyében, 

akit az Ózdi Járásbíróság gyermekprostitúció kihasználásának bűntettében 

mondott ki bűnösnek, mely miatt  2 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. 

Az elsőfokú ítélet az ózdi lakos vádlott 2015 decemberében a közösségi 

oldalon ismerte meg a fiatalkorú sértettet, akinek felajánlotta, hogy orálisan 

kielégíti és cserébe még fizet is neki. A sértett elfogadta az ajánlatot, találkozót 

egyeztettek, majd néhány nap múlva Ózdon találkoztak; és 

megállapodásuknak megfelelően sor került a szexuális cselekményre. A 

vádlott 8.000.- forintot fizetett a sértettnek.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 06. 06. 

 

Miskolci Járásbíróság • 21. sz. tárgyalóterem 

7.Fk.74/2017. H.K. és 3 társa 

vádlottak 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

2018. 06. 06. 08:00 

Első tárgyalást tart 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 csak 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. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 06. 06. 

 

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. 06. 06. 08:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást 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 kannabisz 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 06. 08. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.218/2017. K. J. és társa 

vádlottak 

 

Halálos közúti 

baleset 

gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2018. 06. 08. 09:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Szerencsi Járásbíróság azoknak a 

vádlottnak az ügyében, akik ellen halálos közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati lényege szerint az I. r. vádlott a 37-es számú főúton Miskolcról 

Szerencs irányába közlekedett tehergépkocsijával. Egy útkereszteződéshez 

érve – anélkül, hogy elhaladási elsőbbséget biztosított volna a szemből 

érkező II. r. vádlottnak – balra kanyarodott. A II. r. vádlott a megengedett 60 

km/h-t lényegesen meghaladó, 110-12 km/h-s sebességgel közlekedve 

egyenesen kívánt tovább haladni tehergépkocsijával. Az I. r. vádlott így 

fékezésre és irányváltoztatásra kényszerítette a II. r. vádlottat, aki a 

menetirány szerinti bal oldali sávba hajtott és frontálisan ütközött a sértett 

által vezetett gépkocsival. A sértett a helyszínen életét vesztette, míg a II. r. 

vádlottat életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopterrel szállították 

kórházba. 

Ha a II. r. vádlott a megengedett 60 km/h-s sebességgel közlekedett volna, 

akkor a balra kanyarodó I. r. vádlott manővere miatt nem kellett volna 

fékeznie és irányt változtatnia. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


