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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. november 5-9. 

 

2018. 11. 05. 
 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 

1.B.538/2016. R. T. és társa 

vádlottak 
maradandó 

fogyatékosságot okozó 

foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2018. 11. 05. 08:15 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Tiszaújvárosi Járásbíróság a tésztaféléket 

gyártó üzemben történt baleset miatt indult büntetőügyben. 

 

A vádirat szerint a vádlottak a tiszaújvárosi székhelyű, tésztaféléket gyártó 

kft. ügyvezetői voltak. Mindketten tudták, hogy az üzemben használt egyik 

tésztadagasztó gép meghibásodott, ismerték a hiba mibenlétét és tudták azt 

is, hogy a gép az üzemképes biztonsági kapcsolók hiányában is működik. A 

gép megjavítására intézkedést nem tettek. 2015. augusztus 3-án az I. r. 

vádlott arra utasította a sértettet, hogy az üzemképes biztonsági kapcsolók 

hiányában is működőképes tésztadagasztó géppel tarhonyát készítsen. A 

sértett a dagasztógép tetejét felnyitotta, azonban a gép az üzemképes 

biztonsági kapcsolók hiányában nem állt le, a sértett a tartályba belenyúlt, 

alkarját a mozgásban lévő gép leszakította. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

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. 11. 05. 
 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.53/2018. G. B. és társa 

vádlottak 
 

kifosztás bűntette 2018. 11. 05. 13:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást Szikszói Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben kifosztás bűntette miatt indult 

büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlottak az ittas állapotban lévő 

sértettnek „herbálos” cigarettát adtak, hogy még inkább elbódítsák, és 

állapotát kihasználva elvették a nála lévő 4.400,- forintját. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó  
sajtószóvivő  
46/815-386 • 70/703-2487  
gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



2018. 11. 06. 
 

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.B.22/2018. L. M. és 4 társa 

vádlottak 
nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős 

koránál fogva korlátozottan 

képes személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

2018. 11. 06. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a nyéstai emberölési ügyként 

ismertté vélt vált büntetőperben. 

 

A vádirati tényállás lényege szerint az öt vádlott 2017. április 9-én éjjel azért 

ment a sértett lakásához, hogy tőle pénzt szerezzenek. Hárman bementek a 

házba, ketten az udvaron maradtak, figyelték nem jön-e valaki. Az egyik 

vádlott az ágyban fekvő 86 éves sértettre egy vascsővel több ütést mért, 

minek következtében a sértett nő életét vesztette. Az elszenvedett sérülések 

különösen nagy testi és lelki gyötrelmet okoztak sértettnek, akinek életét az 

azonnali orvosi ellátás sem menthette volna meg. A vádlottak a lakásból 

pénzt és élelmiszert vittek el.  

 

A vádlottakkal szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett emberölés miatt folyik büntetőeljárás. A vádlottak 

letartóztatásban vannak, cselekményük akár életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel is büntethető. Az előkészítő ülésen a vádlottak egyike 

sem tett beismerő vallomást. 

 

A tárgyalás 2018. november 8-án és 13-án 8 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 
sajtószóvivő 
46/815-297 • 70/361-2778 
horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 11. 06. 
 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.258/2018. V. R. és 3 társa 

vádlottak 
 

csoportosan 

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2018. 11. 06. 8:00 

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. 11. 06. 
 

Miskolci Járásbíróság • 29. sz. tárgyalóterem 

12.B.2690/2017. K. G. és társa 

vádlottak 
rablás bűntette 2018. 11. 06. 08:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben rablás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak interneten keresztül négy nagyobb 

értékű órát rendeltek álnéven, házhozszállítással, utánvéttel. Az I. r. vádlott a 

csomagküldő szolgálat alkalmazottjával a kiszállítás napján többször is 

telefonon egyeztetett, a futár a megjelölt címen csengetett, azonban senki 

nem nyitott ajtót. Ekkor a vádlottak sötét ruházatban, símaszkban a 

járműhöz léptek és gázspray-vel a futárra fújtak, aki kimenekült a járműből. 

Az egyik vádlott eltulajdonított a három csomag közül kettőt, amelyekben két 

nagy értékű, összesen mintegy 800.000,- forint értékű óra volt. 

 

Perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Horváth Dóra 
sajtószóvivő 
46/815-297 • 70/361-2778 
horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 11. 06. 
 

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • I./126. sz. tárgyalóterem 

3.Bf.268/2018. H. Gy. és társa 

vádlottak 
 

zsarolás 

bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmények 

2018. 11. 06. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa 

azoknak a vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben zsarolás bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmények miatt folyik büntetőeljárás. 

Az első fokon eljáró Ózdi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint az 

I. r. vádlott szívességi lakáshasználója volt egy házaspár tulajdonában álló 

családi háznak. Amikor megtudta, hogy a sértett házat szeretne vásárolni, 

felkereste, és valótlanul azt állította, hogy az ingatlan az ő tulajdonában áll, 

majd felajánlotta megvételre. A felek írásban nem kötöttek szerződést, csak 

szóban állapodtak meg, miszerint az I. r. vádlott 450.000.- forintért eladja a 

házat, a vételárat a vevőnek pedig havi 20.000.- forintos részletekben kell 

megfizetnie. A vevő beköltözött az ingatlanba, majd 16 hónapon keresztül 

fizette a havi törlesztő részleteket. A ház tulajdonosai 2016. májusban 

szereztek tudomást a fenti ügyletről, ezért tájékoztatták a vevőt a valós 

helyzetről. Ezt követően a sértett találkozott az I. r. vádlottal, és közölte, hogy 

több pénzt nem hajlandó fizetni. Ekkor az I. r. vádlott és a vele lévő II. r. 

vádlott ütlegelni kezdték, miközben az I. r. terhelt azt ismételte, hogy „lesz 

pénz, vagy kipakollak a házból”. A bántalmazás következtében a sértett 8 

napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Az Ózdi Járásbíróság a vádlottakat zsarolás bűntettének kísérlete és testi sértés 

vétsége miatt szabadságvesztésre, az I. r. vádlottat 1 év 10 hónap, a II. r. 

vádlottat 1 év 5 hónap börtönbüntetésre ítélte. Az I. r. vádlott bűnösségét a 

fentieken túl csalás vétségében is megállapította. 
Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 
46/815-297 • 70/361-2778 
horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2018. 11. 07. 

 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 
9.B.27/2018. Ó. B. vádlott 

 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete 

2018. 11. 07. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

a vádirati tényállás lényege szerint Sátoraljaújhelyen a Kör ABC és a Penny 

Market közelében lévő játszótéren az  általa nem ismert sértettet egy 17 cm 

pengehosszúságú késsel kétszer hátba szúrta, majd a mellkasát vette célba, 

azonban azt a sértett védekezése folytán nem találta el, hanem 

könyöktájékon szúrta meg. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2018. 11. 07. 

 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 
9.B.36/2018. B. M. és 3 

társa 

vádlottak 

 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 11. 07. 13:00 

 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirati tényállás lényege szerint az I. rendű és a II. rendű vádlottak is egy 

társaság körében, a III. rendű és IV. rendű vádlottak is egy társasággal 

tartózkodtak a sárospataki vasútállomás épületénél. Az I. rendű és a IV. 

rendű vádlottak ismerték egymást korábbról, mert egy intézetben töltötték 

szabadságvesztés-büntetésüket. Ebből az időszakból származó konfliktusuk 

miatt szóváltás, majd dulakodás alakult ki köztük. A II. rendű és a III. rendű 

vádlottak közbeavatkoztak, többen kést ragadtak, míg a verekedés közben az 

I. rendű vádlott mellkason szúrta a III. rendű vádlottat, akinek mintegy fél 

liternyi vér került a mellüregébe. E sérülés nyolc napon túl gyógyuló, 

közvetetten életveszélyes. 

 

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. 11. 07. 

 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 
10.Fk.143/2018. M. J. vádlott és 

3 társa 

 

hivatali vesztegetés 

bűntette 

2018. 11. 07. 9:00 

Előkészítő ülést tart a bíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, akikkel 

szemben hivatali vesztegetés bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vád szerint az I. r. vádlott, mint járműoktató két alkalommal 10.000.- forint 

készpénzt vett át további vádlottaktól B kategóriás járművezetői vizsgájuk 

sikeres letétele érdekében. Ezt a pénzt aztán továbbadta, a szintén 

vádlottként szereplő vizsgabiztosnak. A forgalmi vizsgák a tanulók által 

elkövetett hibáktól függetlenül a pénzösszeg átadásáért cserébe sikeresek 

lettek. 

 

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. Gyurán Ildikó  
sajtószóvivő  
46/815-386 • 70/703-2487  
gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



 

2018. 11. 09. 
 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 26. sz. tárgyalóterem 

11.Fk.64/2016. L. G. és társa 
 

halált okozó testi 

sértés bűntette 
2018. 11. 09. 9:00 

Perbeszédeket hallgat meg a Miskolci Törvényszék a halált okozó testi 

sértés bűntette miatt indult büntetőügyben. 

A vádirati tényállás szerint 2015 júniusában a hajnali órákban az I. r. vádlott 

és fiatalkorú társa az ajtót berúgva bementek az általuk jól ismert 78 éves 

sértett házába, ahol az ágyban fekvő idős asszonytól pénzt követeltek, majd 

mindketten bántalmazni kezdték. A sértett a földre esett, azonban a 

vádlottak addig ütötték, amíg az eszméletét vesztette. Hozzátartozói másnap 

a szoba kövezetén fekve találták meg a magatehetetlen állapotban, kórházba 

szállítottak, azonban a szakszerű orvosi ellátás ellenére belehalt sérüléseibe. 

Információ: dr. Horváth Dóra 
sajtószóvivő 
46/815-297 • 70/361-2778 
horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu

