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2018. 05. 07. 

 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

3.B.44/2018. T. G. vádlott 

 

halált okozó foglalkozás 

körében elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés 

vétsége  

2018. 05. 07. 08:00 

Első tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádlott egy pálinkafőzéssel foglalkozó gazdasági társaság ügyvezetője. A 

sértett alkalmi munkavégzés keretében a cefreerjesztő tartály belső 

tisztítását végezte a pálinkafőzőben. A vádlott a szükséges munkavédelmi 

oktatásban a sértettet nem részesítette, így különösen nem hívta fel a 

figyelmét a tartályban fejlődő gázok kockázatára, arra, hogy az erjedési 

folyamat közben szén-dioxid keletkezik, amely színtelen, szagtalan, fulladást 

okozó gáz. A tartályon kívül tartózkodó, munkát felügyelő másik alkalmi 

munkavállaló pedig nem volt felszerelve a szükséges mentő eszközökkel, 

illetve nem rendelkezett megfelelő ismeretekkel. A sértett a tartályba való 

leereszkedést követően heveny oxigénhiány miatt elveszítette eszméletét, 

majd fulladás következtében elhunyt. Halála közvetlen oksági 

összefüggésben áll a vádlott többszöri szabályszegéseivel. 

A bizonyítás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2018. 05. 07. 

 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

7.B.50/2017. V. K. és két társa 

vádlottak 

 

súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 05. 07. 09:30 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást az Ózdi 

Járásbíróság a súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőügyben. 

A vádirati tényállás szerint az I. r. vádlott a 1990-es évek végétől kezdődően 

alacsony áron több leromlott állapotú családi házat és zártkertet vásárolt föl, 

melyeket élettársával, a II. r. vádlottal együtt anyagilag és szociálisan 

rászoruló személyeknek a piaci ár többszöröséért értékesített, valamint 

bérbe adott. Figyelemmel arra, hogy a vádlottak tudomással bírtak azon 

tényről, hogy a magas összegű bérleti díjak kifizetését követően a 

sértetteknek nem marad pénzük a megélhetésükre, számukra 50%-os 

kamatok ellenében biztosítottak kölcsönöket. Amikor a sértettek nem tudtak 

fizetni, a vádlottak bántalmazással fenyegették meg őket. Egyes sértettek 

járandóságait az úgynevezett kamatos pénz törlesztés érdekében a 

kézbesítőtől az I. r. vádlott vette át. Egy alkalommal az I. r. és a II. r. vádlott 

elmentek a sértett és az élettársa bérleményébe, ahol kiabálva követelték az 

elmaradt bérleti díjat. A sértett annyira megijedt a terheltektől, hogy 

mobiltelefonján keresztül próbált rendőri segítséget hívni. Amikor az 

udvaron tartózkodó III. r. vádlott észlelte, hogy az ajtón kilépő sértett 

értesíteni akarja a rendőrséget, ennek megakadályozása érdekében az 

ajtóban megragadta a sértett torkát, és rákiabált, hogy: „még a rendőrséget 

hívod?!” Az erőszakos fellépés hatására a sértett nem mert telefonálni. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 05. 08. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

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

bűntette 

2018. 05. 08. 10:00 

Első tárgyalást tart 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 05. 09. 

 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. sz. tárgyalóterem 

4.B.429/2017. B. Gy. vádlott 

 

felfegyverkezve 

elkövetett 

közfeladatot 

ellátó személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2018. 05. 09. 13:00 

Tanúk kihallgatással és szembesítéssel folytatja a bizonyítási eljárást a 

bíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki ellen felfegyverkezve elkövetett 

közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádlott nem engedte, hogy a Humánszolgáltató Központ munkatársai 

kiskorú gyermekét elszállítsák egy bentlakásos iskolába. A központ 

munkatársait, akik közfeladatot ellátó személynek minősülnek, a vádlott egy 

kb. egy méter hosszú fémcsővel hadonászva próbálta kizavarni a házuk 

udvaráról, miközben kiabálva szidalmazta őket. A sértettek rendőri 

segítséget kértek. Miután a rendőrök megérkeztek a helyszínre, a vádlott 

megfenyegette az egyik sértettet, hogy ha a gyermeke nem jön haza a 

hétvégén, akkor jövő héten bemegy a központba és „szívébe állítja a kést.” 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 05. 09. 

 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

3.B.101/2017. B. T. vádlott 

 

személyi 

szabadság 

megsértésének 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 05. 09. 08:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak 

az ügyében, akivel szemben személyi szabadság megsértésének bűntette és 

testi sértés vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vád szerint a vádlott 2016 szeptemberében Encsen egy áruházi 

parkolóban találkozott volt élettársával, akit megkért, hogy szálljon be az 

autójába. A sértett ennek többszöri kérésre ugyan eleget tett, azonban rövid 

időn belül szóváltásba keveredtek. Ekkor a férfi a sértett karját megragadva 

elindult az autóval úgy, hogy az oldalsó ajtó nyitva maradt, a sértett egyik 

lába pedig kilógott az autóból. A nő többször kérte a vádlottat, hogy álljon 

meg, azonban a vádlott bezáratta az ajtót a sértettel, majd nagy sebességgel 

továbbhajtott. A vádlott a halmaji körforgalomnál engedte el a sértettet, 

azzal a feltétellel, hogy a nő később felveszi vele a kapcsolatot. A sértett 8 

napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 05. 10. 

 

Miskolci Törvényszék • 127. sz. tárgyalóterem 

10.B.3/2018. L.H.D. vádlott és 

4 társa 

 

kábítószerkereskedelem 

bűntette 

2018. 05. 10. 08:00 

Az egyik vádlott, valamint a tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a 

Miskolci Törvényszék a kábítószer kereskedelem bűntette miatt folyamatban lévő 

büntetőeljárásban. 

A vádirat tartalma szerint a vádlottak, a három magyar és a két vietnámi 

állampolgár 2016 nyarán Ormosbányán, egy mezőgazdasági telepen marihuána 

termesztésébe kezdtek. A feladatokat egymás között megosztották, egyes 

vádlottak a helyszínt, míg mások az ültetvény működéséhez szükséges technikai 

eszközöket, illetve a növényi egyedeket biztosították. Az ültetvény 914 tő lábon 

álló, különböző fejlődési szintű egyedből állt, a termesztés helyszínén levágott, 

beérett növényeket, valamint a termesztéshez szükséges műszaki berendezéseket 

és vegyszereket is tartottak. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 05. 10. 

 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • 126. sz. tárgyalóterem 

3.Bf.164/2018. L.A.K. vádlott és 

társa 

 

rablás 

bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2018. 05. 10. 08:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, a Kazincbarcikai Járásbíróság rablás bűntettének kísérlete és 

magánlaksértés miatt szabadságvesztésre büntetésre ítélte.  

 

Az elsőfokú ítélet tartalma az I. r. vádlott azt javasolta a II. r. vádlottnak, 

hogy menjenek el a Kazincbarcikán lakó idős nő házába és az otthon tartott 

pénzét szerezzék meg. Megbeszélték, hogy a sértettet le fogják kötözni, a 

száját leragasztják és elhozzák az értékeit. A vádlottak a megállapodás 

szerint 2017 januárjában a hajnali órákban a sértett házához mentek, az I. r. 

vádlott betörte a bejárati ajtót, míg a társa a közelben figyelt. A sértett a 

zajra felébredt, az ajtóhoz ment, ekkor az I. r. vádlott meglökte őt, a sértett a 

fürdőszoba padlójára esett. Az I. r. vádlott a sértettet a helyszínen talált 30-

35 cm hosszúságú vasdarabbal ütötte, miközben a sértett segítségért 

kiabált, melyet a II. r. vádlott is hallott. Ezután az I. r. vádlott kiment a 

lakásból, közölte a társával, hogy „megsoroztam a vénasszonyt”, majd 

mindketten visszatértek a lakásba, ahonnan végül semmit nem vittek el. Az 

idős sértett többszörös zúzódást szenvedett. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2018. 05. 10. 

 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.9/2017. C. N. vádlott 

 

kábítószer-

kereskedelem 

bűntette 

2018. 05. 10. 08:15 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


