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2018. 10. 01. 
 

Miskolci Járásbíróság• I./113.sz. tárgyalóterem 

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

fogyatékosságot 

okozó, 

foglalkozás 

körében 

elkövetett 

gondatlan 

veszélyeztetés 

vétsége 

2018. 10. 01. 8:00 

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 

  

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


 

2018. 10. 01. 
 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.53/2018. G. B. és társa 

vádlottak 
 

kifosztás bűntette 2018. 10. 01. 8:30 

Folytatja a bizonyítási eljárást Szikszói Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben kifosztás bűntette miatt indult 

büntetőeljárás. 

A vádlottak az ittas állapotban lévő sértettnek „herbálos” cigarettát adtak, 

hogy még inkább elbódítsák, és állapotát kihasználva elvették a nála lévő 

4.400,- forintját. 

A bizonyítás befejezése várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó  

sajtószóvivő  

46/815-386 • 70/703-2487  

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

  



2018. 10. 02. 

 

Miskolci Törvényszék • I./127.sz. tárgyalóterem 
5.B.49/2017 B. R. vádlott 

 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2018. 10. 02. 9:00 

 

Várhatón befejezi a bizonyítási eljárást és határozatot hirdet a törvényszék 

annak a vádlottnak az ügyében, aki hasba szúrta haragosát, és ezáltal 

életveszélyes sérülést okozott a sértettnek.  

A vádirati tényállás szerint 2016. augusztus 19-én az esti órákban az ittas vádlott 

és a sértett verekedni kezdtek.  A terhelt egy kb. 8 cm pengéjű késsel, több 

alkalommal kaszáló mozdulatot tett a sértett felé, majd hasba szúrta. A sértett 

a földre esett és a felette térdelő vádlottnak azt kiabálta, hogy „megszúrtál”, 

melyre a vádlott azt válaszolta, hogy „még egyszer megszúrlak”. A sértett 

sérülése életveszélyes volt. 

 

Határozathirdetés várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2018. 10. 03. 
 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 

10.B.152/2018. R. Gy. vádlott 

 

felfegyverkezve 

elkövetett közfeladatot 

ellátó személy elleni 

erőszak bűntette 

2018. 10. 03. 08:00 

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak 

az ügyében, aki ellen felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vád szerint a vádlott gyógyszertől bódult állapotban, menetjegy 

váltása nélkül szállt fel a Sátoraljaújhelyről Szerencsre közlekedő 

vonatra. A menetjegyét ellenőrizni kívánó kalauz kérdésére kést 

rántott, hadonászni és életveszélyesen fenyegetőzni kezdett. A kalauz 

kihátrált a kocsiból és a többi utast is átterelte egy másik kocsiba. A 

vádlottat a kiértesített rendőrök a szerencsi állomáson megbilincselték 

és előállították. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó  

sajtószóvivő  

46/815-386 • 70/703-2487  

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



2018. 10. 03. 
 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

3.B.85/2018. V. Cs. L. vádlott védett kulturális javakkal 

visszaélés bűntette 
2018. 10. 04. 9:30 

Első tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel 

szemben védett kulturális javakkal visszaélés bűntette miatt indult 

büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint az igazságügyi szakértő foglalkozású vádlott több, nagy értékű 

műtárgyat szállított Szlovákia felé autója csomagtartójában azzal a céllal, hogy 

azokat ott értékesítse. A műtárgyak kivitele engedélyhez kötött lett volna. A 

rendőrség közúti ellenőrzés miatt a tornyosnémeti határátkelőnél megállította, 

így derült ki, hogy a vádlott a szükséges engedéllyel nem rendelkezik. A 

műtárgyak összértéke kb. 2.000.000,- forint. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

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

  



 

2018. 10. 03. 
 

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • 118.sz. tárgyalóterem 

7.Bf.136/2018. Zs. I. vádlott  halált okozó ittas 

járművezetés 

bűntette 

2018. 10. 03. 12:30 

Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

férfinak az ügyében, akit az elsőfokon eljáró Sátoraljaújhelyi Járásbíróság 

halált okozó ittas járművezetés bűntette miatt három évi szabadságvesztésre 

és három évi közúti járművezetéstől eltiltásra és mellékbüntetésként 

ugyanilyen tartamú közügyektől eltiltásra ítélt.  

A vádlott enyhén ittas állapotban a megengedettet meghaladó sebességgel 

közlekedett, amikor elveszítette a jármű feletti uralmat, jobbra-balra 

kormányzott, míg végül egy fának csapódott. Néhai felesége, aki az 

anyósülésen utazott, életét vesztette, míg a többi utas nyolc napon belül, 

illetve túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. Egyikük sem használta a 

biztonsági övét. 

 

Határozathirdetés várható. 

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



2018. 10. 04. 
 

Miskolci Törvényszék • I/119. sz. tárgyalóterem 

10.B.13/2017. V. R. Cs. vádlott felfegyverkezve 

elkövetett hivatalos 

személy elleni erőszak 

bűntette 

2018. 10. 04. 08:00 

Várhatóan befejezi a bizonyítást és határozatot hirdet a Miskolci 

Törvényszék annak a vádlottak az ügyében, akivel szemben felfegyverkezve 

elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult eljárás. 

 

A vád szerint a terhelt 2014 júniusában Taktaharkány településen az utcán egy 

kaszával a kezében a testvérével vitatkozott. A helyszínre rendőrök érkeztek, 

akik felszólították a vádlottat, hogy a kaszát dobja el. A vádlott a felszólításnak 

nem tett eleget, hanem futva indult a vele szemben intézkedő rendőrjárőr felé. 

A vádlott a sértett előtt mintegy két méterrel megállt, majd a kasza fém 

pengéjével a rendőr felé sújtott, aki hátralépett az ütés elől. A kasza pengéje az 

úttestnek csapódott. Fentiek után a vádlott ismét a rendőrre támadt, magasba 

emelte a kaszát. A rendőrjárőr gázsprayt használt a terhelttel szemben, 

azonban az sem tartotta vissza a további támadástól. A cselekményével akkor 

hagyott fel, amikor a járőr a szolgálati lőfegyverét tűzkész állapotba helyezte és 

ismét felszólította a vádlottat, hogy a kaszát dobja el. 

 

Határozathirdetés várható. 

 

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

  



2018. 10. 04. 
 

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • Juhász Andor (301 sz.) 

tárgyalóterem 

3.Bf.318/2018. P. L. és 82 társa 

vádlottak 
költségvetési csalás 

bűntette 
2018. 10. 04. 08:15 

Perbeszédeket hallgat meg és várhatóan határozatot hirdet a Miskolci 

Törvényszék másodfokú tanácsa az „encsi szocpolos” ügyként elhíresült 

büntetőügyben. 

Az ún. „szocpol-csalásos” ügyekben a bűncselekmény célja az állami lakásépítési 

támogatás jogosulatlan megszerzése volt pénzintézeti hitel felvétele nélkül. 

Szemben a „fészekrakós” ügyekkel, ahol lakások vásárlása útján valósult meg 

bűncselekmény, a szocpolos ügyekben lakóépületek építéséhez vették igénybe 

a gyermekek után járó állami támogatást.  

 

Az elsőfokon eljáró Miskolci Járásbíróság 2017. március 17-én kihirdetett 

ítéletében a vádlottakat többségében költségvetési csalás bűntettében és 

okirati bűncselekményekben – közokirat-hamisítás, hamis magánokirat-

felhasználás – mondta ki bűnösnek. 81 vádlottat a bíróság börtönbüntetésre 

ítélt, annak tartamát 1 év és 4 év között határozta meg. 43 vádlott esetében a 

szabadságvesztés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, így 38 vádlott 

büntetése végrehajtandó szabadságvesztés. A kiszabott szabadságvesztések 

tartamának meghatározásánál a bíróság figyelemmel volt az időmúlásra, arra, 

hogy az elkövetési idő 2005 és 2007. év közötti volt. 1 vádlottat valamennyi 

ellene emelt vád alól felmentette a bíróság. Az eljárásban közel 41 millió forint 

bűnügyi költség is felmerült, mely nagy részének megfizetésére a bíróság a 

vádlottakat kötelezte. 

 

Határozathirdetés várható. 

 

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

  



2018. 10. 04. 
 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

B.96/2018. M. Cs. vádlott  uzsora bűntette 2018. 10. 04. 08:30 

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

szemben uzsora bűntett miatt indult büntetőeljárás.  

 

A vádirat szerint a vádlott 2017-ben a Halmaj községben élő sértetteknek, 

rászorult helyzetüket kihasználva nyújtott kölcsönt. Volt olyan eset is, hogy 

2.000.- forintot adott kölcsön, majd a két sértett a következő hónapban 30.600.- 

forintot adott vissza. A vádlott követelése súlyos nélkülözésnek tette ki a 

sértetteket, és gyakorlatilag éheztek. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

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

  



 

2018. 10. 04. 
 

Miskolci Törvényszék • 119. tárgyalóterem 

10.B.18/2018. K. F. vádlott és 

társa 
életveszélyt 

okozó testi 

sértés bűntette 

2018. 10. 04. 13:00 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akik 2017 áprilisában életveszélyes sérülést okoztak 

munkatársuknak. 
A vádirat szerint a vádlottak és a sértett egy tiszaújvárosi cég munkavállalói. 

A II. r. vádlott és a sértett műszakváltáskor az öltözőben tartózkodtak, amikor 

a II. r. vádlott rászólt a sértettre, hogy öltözzön gyorsabban, és ne beszéljen. 

A sértett erre visszaszólt a II. r. vádlottnak, aki hátulról ütlegelni kezdte. Ekkor 

megjelent az II. r. vádlott testvére, aki bekapcsolódott a férfi bántalmazásába. 

A sértett ennek következtében bordatörést, és ahhoz társuló légmellet 

szenvedett, mely életveszélyes sérülésnek minősül. 
 

A bizonyítás befejezése nem várható. 
 

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

 


