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2018. 10. 15.

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem
3.B.186/2018. R. L. vádlott segítségnyújtás 

elmulasztásának 
vétsége

2018. 10. 15. 8:00

Első tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében,
aki 2017 októberében ködös látási viszonyok mellett a munkáltatója teher-
gépjárművével közlekedett a 39. számú főúton Encsről Gibárt felé. Mellette
kiskorú gyermeke utazott, azonban sem az ő, sem a vádlott biztonsági öve
nem volt becsatolva. A főút mellett párhuzamosan aszfaltozott kerékpárút
vezet. A néhai sértett sötét ruházatot viselve a vádlottal azonos forgalmi sáv-
ban, egyező haladási  irányban,  szabálytalanul gyalogolt  a főúton az úttest
jobb szélétől mintegy 1,2 méterre balra. A vádlott köd miatt kb. 15 méter tá-
volságból észlelte a néhai sértettet, akit a jármű jobb első részével 55 km/h-s
sebességgel fékezés nélkül elütött. A sértett teste a jármű lámpájának, mo-
torháztetőjének, szélvédőjének, majd oldalsó visszapillantó tükrének csapó-
dott, és az úttestre zuhant. A vádlott az ütközést követően megállt és kiszállt
a járműből, de segítséget nem nyújtott, és adatai hátrahagyása nélkül elhaj-
tott a helyszínről.  Gyermekét hernádbűdi lakóhelyükre vitte,  majd egyedül
visszatért a baleset helyszínére, de nem hívott mentőt, segítséget nem nyúj-
tott és ismét távozott.

A sértett  súlyos,  élettel  összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett és a
baleset helyszínén életét vesztette. Időszerű és szakszerű orvosi segítséggel
sem lett volna elkerülhető a végzetes eredmény.

A vádlott vészfékezési féktávolságon belül észlelte a sértettet, így a baleset
nem volt elkerülhető.

Amennyiben a vádlott a tárgyaláson bűnösséget beismerő nyilatkoza-
tot tesz és azt a bíróság végzésével elfogadja, az ügyben akár ítélethir-
detés is várható.

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

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


2018. 10. 15.

Ózdi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem
11.B.70/2018. B-D. Z. és társa 

vádlottak 
rablás bűntette és
más 
bűncselekmények

2018. 10. 15. 8:00

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a két vádlottnak az ügyében,
akik  testi  erőfölényüket  kihasználva  a  vékony  testalkatú,  alacsony,  idős
sértett asszonyt csomagjainál fogva földre rántották, hogy annak tartalmát
eltulajdonítsák. A vádlottak a sértett válltáskáját és szatyrát megszerezték és
azokkal együtt elhagyták a helyszínt.

Ítélethirdetés várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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



2018. 10. 15.

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem
14.Bf.464/2018. dr. K. T. vádlott zugírászat 

bűntette és más 
bűncselekmény

2018. 10. 15. 8:15

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak
az  ügyvéd  foglalkozású  vádlottnak  az  ügyében,  akinek  ügyvédi  kamarai
tagsága  megszűnt,  ezért  őt  törölték  a  névjegyzékből.  Ezt  követően  több
alkalommal  vett  részt  különböző  büntetőeljárásokban  meghatalmazott,
illetve  kirendelt  védőként.  Egy  alkalommal  üres  papírlapot  íratott  alá
meghatalmazóival,  azzal  az  ígérettel,  hogy  azt,  mint  meghatalmazást
visszajuttatja  részükre.  Egyidejűleg  ügyvédi  munkadíjat  is  átvett  tőlük,
amelyet azonban nem adott vissza és így kárt okozott.

Az első fokon eljáró Tiszaújvárosi Járásbíróság zugírászat és három rendbeli
csalás  bűntette  miatt  1  év  4  hónap  börtönbüntetésre  és  225.000.-  forint
pénzbüntetésre  ítélte,  a  szabadságvesztés  végrehajtását  3  évi  próbaidőre
felfüggesztette, valamint 60.000.- forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el.

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



2018. 10. 15.

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem
6.Fk.9/2017. fk. M. M. és 2 

társa vádlottak
életveszélyt okozó
testi sértés 
bűntette és más 
bűncselekmény

2018. 10. 15. 8:30

Tárgyalást  tart  a  Miskolci  Törvényszék azoknak  a  vádlottaknak  a
büntetőügyében, akik ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más
bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás.
A III.  r. vádlott megjelent a II.  r. vádlott lakóingatlana előtt, és egy korábbi
szóváltásukból kifolyólag a II. r. terhelt lakása irányába kiabálni kezdett, hogy
„Most gyere ki, mutasd meg, milyen ember vagy, levágom a fejedet, kiírtom a
családod!”. Tekintettel arra, hogy a III. r. vádlott egy 74 cm pengehosszúságú
szamurájkardot  tartott  a  kezében,  a  II.  r.  vádlott  is  elővett  egy  vasrudat.
Miután a vádlottak megegyeztek, hogy mindketten eldobják az eszközöket,
ököllel kezdték bántalmazni egymást, majd a földre kerülve tovább folytatták
a dulakodást. A fentieket észlelve a II. r. vádlott fia, az I. r. vádlott kiszaladt a
házból, és a III. r. vádlottat 3-4 alkalommal mellkason rúgta, majd ököllel a
hátát  is  megütötte.  A  fenti  cselekmények  következtében a  II.  r.  vádlott  8
napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, míg a III. r. vádlottnál légmell
alakult ki, mely életveszélyesnek minősülő, 8 napon túl gyógyuló sérülés.

A bizonyítás befejezése nem várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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



2018. 10. 15.

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. sz. tárgyalóterem
1.B.174/2018. B. J. T. és társa 

vádlottak
hivatalos személy 
elleni erőszak 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 10. 15. 9:00

Előkészítő ülést tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság abban a büntetőeljá-
rásban,  amelyben az ügyészség hivatalos személy elleni  erőszak bűntette,
közúti veszélyeztetés bűntette és bűnpártolás vétsége miatt emelt vádat.

Az I. rendű vádlott – a büntetés-végrehajtási hivatásos állomány tagja – szol-
gálati idején kívül személygépkocsival közlekedett, amikor a jogszerűen fellé-
pő pénzügyőr sértett Állj! jelzést adott számára. Az I. rendű vádlott ennek el-
lenére nem állt meg, és a sértett ruházatát súrolva hajtott el. A sértettnek el
kellett ugrania az autó elől, hogy a gázolást elkerülje.

A II. rendű vádlott az I. rendű vádlott édesapja, aki a nyomozóhatóság általi
kihallgatása során valótlanul azt állította, hogy a fenti cselekményt nem a fia,
hanem ő követte el, vagyis a gépjárművet ő vezette, és a fia nem is tartózko-
dott az autóban.

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.

Az előkészítő ülés 2018. október 16-án 9 órakor folytatódik.
Információ: dr. Gyurán Ildikó

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



2018. 10. 16.

Miskolci Járásbíróság • 26. sz. tárgyalóterem
28.B.1386/2018. B. N. és társa 

vádlottak
kiskorú 
veszélyeztetésének 
bűntette

2018. 10. 16. 8:00

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a szülőknek az ügyé-
ben, akik két kiskorú gyermekük számára nem biztosítottak az egészséges
testi, értelmi és erkölcsi fejlődéshez szükséges feltételeket, megfelelő higiéni-
ás  környezetet,  elhanyagolt,  életveszélyes  lakókörülmények  között  éltek.
Óvodába  piszkosan,  ápolatlanul  hordták  a  gyermekeket,  a  gyámhatóság
munkatársaival  nem működtek  együtt.  Az  egyik  gyermek forró  kályhának
esett, azonban az I. rendű vádlott (édesanya) védőnői utasítás ellenére sem
vitte el őt a háziorvoshoz, csak később az ügyeletre, ahol azonnali kórházi ke-
zelést ajánlottak. Ezt az I. rendű vádlott nem fogadta el és saját felelősségére
hazavitte a súlyos égési sérüléseket szenvedett gyermeket.

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. 10. 16.

Miskolci Járásbíróság • 30. sz. tárgyalóterem
38.B.534/2018. N. G. vádlott jelentős értékre, 

üzletszerűen 
elkövetett 
sikkasztás 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 10. 16. 8:00

Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a gazdasági munkatárs
munkakörű vádlottnak az ügyében, aki a rábízott házi pénztárba bevételezett
összegeket csak részben fizette be a munkáltatója bankszámlájára, és így kb.
2 év alatt mintegy 11 millió forintot tulajdonított el.

Amennyiben a vádlott a tárgyaláson bűnösséget beismerő nyilatkoza-
tot tesz és azt a bíróság végzésével elfogadja, az ügyben akár ítélethir-
detés is várható.

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



2018. 10. 16.

Miskolci Járásbíróság • I./112. sz. tárgyalóterem
17.B.1074/2018. V. J. és társa 

vádlottak
súlyos testi sértés 
bűntette és más 
bűncselekmény

2018. 10. 16. 8:00

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság  azoknak a vádlottaknak az ügyé-
ben, akikkel szemben az ügyészség 2017 májusában a Szinva teraszon kivetí-
tőn  közvetített  labdarúgó-mérkőzés  félidejében  tanúsított  magatartásuk
alapján emelt vádat súlyos testi sértés és garázdaság miatt.

A II.  rendű vádlott erősen ittas állapotban számonkérte a távozó nézőket,
hogy „milyen drukkerek, amiért elmennek” és egy üvegpoharat dobott a tö-
megbe, amely az I. rendű vádlott mellett esett a földre és tört szét. A vádlot-
tak között emiatt szóváltás alakult ki, majd az I. rendű vádlott elővett egy 8
cm pengehosszúságú kést, azzal hadonászni kezdett az ott tartózkodók kö-
zött, miközben életveszélyes fenyegetéseket kiabált. A helyszínen tartózko-
dott az I. rendű vádlott mellett egy édesapa (sértett) két gyermekével. A sér-
tett felszólította az I. rendű vádlottat, hogy tegye el a kést, aki erre válaszul
felé bökött a késsel. A sértettnek sikerült elkapni az I. rendű vádlott kezét és
kicsavarnia belőle a kést, megakadályozva ezzel a sérülés bekövetkezését. A
kés élet kioltására is alkalmas volt. 

A bizonyítás befejezése és ítélethirdetés várható.

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 10. 16.

Miskolci Járásbíróság • 310. sz. tárgyalóterem
12.Fk.1290/2018. B. S. és 3 társa 

vádlottak
közérdekű üzem 
működése 
megzavarásának 
bűntette és más 
bűncselekmény

2018. 10. 16. 8:00

Első  tárgyalást  tart  a  Miskolci  Járásbíróság  azoknak  a  vádlottaknak  az
ügyében, akik 2017 márciusában Belegrádnál a Hernád folyón átívelő kábelt
levágták, majd értékesíteni akarták azt. Mikor a kábel burkolatát égetni kezd-
ték, füst keletkezett, melyet a hernádkaki önkormányzat dolgozói észleltek.
Amikor az önkormányzat munkatársa a helyszínre érkezett a vádlottak elfu-
tottak.

A cselekmény miatt 41 településen szünetelt az internet, telefon és televízió
szolgáltatás,  illetve  25  településen szünetelt  a köztéri  kamerarendszer.  Az
üzemkiesés több, mint négyezer embert érintett és mintegy 12 órán át tar-
tott. A vádlottak a nyomozás során a bűncselekmény elkövetését beismer-
ték.

Amennyiben a vádlottak a tárgyaláson bűnösséget beismerő nyilatko-
zatot tesznek és a tárgyalásról lemondanak az ügyben akár ítélethirde-
tés is várható.

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 10. 16.

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 19. sz. tárgyalóterem
25.B.645/2018. T. M. vádlott jelentős értékre, 

üzletszerűen 
elkövetett 
sikkasztás 
bűntette

2018. 10. 16. 9:00

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság sikkasztás miatt indult bün-
tetőperben.

A vádlottnak a munkáltató gépjárműpark vezetése és az üzemanyagkártyák
kezelése volt a feladata. Az elszámoláshoz menetlevélre és a közbeszerzési
eljárásban nyertes cég üzemanyagkártyájával való vásárlásról készült szám-
lára volt szükség. Ezek egyezőségéért a vádlott felelt.

A vádlott saját célra, illetve ismerőseinek szívességből vagy ellenérték fejé-
ben tankolt, így 3 év alatt összesen több, mint 31 millió forint értékben vásá-
rolt üzemanyagot a munkáltatója nevében, amelyből mindössze 11 millió fo-
rint került könyvelésre. A le nem könyvelt összeg erejéig a munkáltatója felé
nem számolt el,  és mintegy 21 millió forint összegű üzemanyaggal sajátja-
ként rendelkezett.

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. 10. 16.

Miskolci Járásbíróság • 28. tárgyalóterem
9.B.2850/2017. S.  B.  és  társa

vádlottak
Közúti veszélyeztetés 
bűntette és más 
bűncselekmény

2018. 10. 16. 13:00

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében,
akikkel szemben közúti veszélyeztetés bűntette és más bűncselekmény miatt
emelt vádat az ügyészség.

A vádlottak egy miskolci házibuliban ünnepelték a szilvesztert, szeszes italt is
fogyasztottak, majd a II. rendű vádlott autójával indultak el éjszaka. A II. rendű
vádlott  átengedte  a  vezetést  az  I.  rendű vádlottnak,  annak  ellenére,  hogy
tudomása volt  az  alkoholfogyasztásról.  A  házibuliban lévő vendégek közül
ketten (a két sértett)  az autó csomagtartójának fedelére ültek fel,  míg a II.
rendű vádlott a napfénytetőn keresztül  az autó tetejére ült  ki.  Az I.  rendű
vádlott mindezek tudatában indult el és közlekedett. Az egyik sértett menet
közben  leugrott  a  járműről,  míg  a  másik  leesett  az  aszfaltra  és  súlyos
életveszélyes, maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedett.

A bizonyítás befejezése nem várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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



2018. 10. 16.

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem
8.B.55/2017. G. K. és társa 

vádlottak
uzsora bűntette és
más 
bűncselekmények

2018. 10. 16. 13:00

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében,
akik ellen uzsora bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az
ügyészség.

A vádirat szerint a vádlottak Mérán élő családoknak nyújtottak pénzkölcsönt
azzal, hogy a kölcsön adott összeg dupláját kellett visszafizetniük. Az egyik
sértettet ezen felül arra bírták rá, hogy kössön a II. r. vádlottal egy színlelt
adásvételi szerződést, így a sértett háza biztosítékul szolgálna a kölcsön fede-
zetéül. A vádlottak nem adtak át vételárat, azonban a II. r. vádlott javára az
ingatlan tulajdonjoga bejegyzésre került.

A vádlottak a fenti cselekmények elkövetése során tudatában voltak annak,
hogy a sértettek kiszolgáltatott anyagi körülmények között élnek, és a köl-
csönösszegek kétszeresének kifizetése a sértetteket súlyos nélkülözésnek te-
szi ki.

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



2018. 10. 16.

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem
8.B.220/2018. dr. Sz. Sz. vádlott hivatalos személy 

által elkövetett 
közokirat-
hamisítás bűntette

2018. 10. 16. 14:00

Előkészítő  ülést  tart  az  Encsi  Járásbíróság  annak  a  jegyző foglalkozású
vádlottnak az ügyében, aki az önkormányzat képviselő-testületének üléséről
jegyzőkönyvi kivonat elnevezésű hamis közokiratot készített. Az okirat alap-
ján ingatlan adásvételi szerződések megkötésére került volna sor, a testület
azonban ilyen tartalmú határozatot sohasem hozott. Az okiratot a jegyző fog-
lalkozású vádlott aláírásával és az önkormányzat bélyegzőlenyomatával látta
el. Az adásvételi szerződések elkészültek, azokat a felek aláírták, pontosab-
ban az önkormányzat részéről a jegyző foglalkozású vádlott írt alá, a polgár-
mester aláírását ismeretlen személy hamisította alá. Ügyvédi ellenjegyzésre,
és így jog, tény bejegyzésére nem került sor.

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. 10. 17.

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem
7.Bf.366/2018. P. G. és két társa

vádlottak
közokirat-
hamisítás 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 10. 17. 9:30

Tárgyalást  tart  a  Miskolci  Törvényszék  másodfokú  tanácsa az
ügyvéddel  és  két  társával  szemben közokirat-hamisítás  bűntette  és  más
bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás másodfokú szakaszában.
A  vádirat  lényege  szerint  2011.  évben  a  P.  G.  I.  r.  vádlott  által  vezetett
társaság üzletrész értékesítését az ügyvéd vádlott bonyolította, a szerződést
ő  szerkesztette  és  nyújtotta  be  a  cégbíróságra.  A  bíróság  a  szerződés
alapján  az  ukrán  illetőségű  II.  r.  vádlottat  a  társaság  ügyvezetőjeként  a
cégnyilvántartásba bejegyezte.
Az első fokon eljáró Miskolci Járásbíróság az ügyvéd vádlottat felmentette,
mert előtt nem nyert bizonyítást, hogy a szerződést készítő ügyvéd vádlott
az I. és II. r. vádlottak által kötött szerződés valótlan voltáról tudott volna. A
további  vádlottak  bűnösségét  a  vádiratban  írt  cselekmények  miatt
megállapította, az I. r. vádlottat 500.000.- forint pénzbüntetésre ítélte, a II. r.
vádlottal szemben intézkedést alkalmazott, őt egy évre próbára bocsátotta.

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 10. 17.

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem
7.Bf.381/2018. T. T. vádlott közúti baleset 

gondatlan 
okozásának 
vétsége

2018. 10. 17. 10:15

Tárgyalást  tart  a  Miskolci  Törvényszék  másodfokú  tanácsa annak  a
vádlottnak a büntetőügyében,  aki  2016.  január 15-én a 3.  számú főúton
nem az időjárási  viszonyoknak megfelelően választotta  meg gépjárműve
sebességét,  és  a  havas  latyakos  úttesten áttért  a  szemközti  sávba,  ahol
összeütközött  egy  kamionnal,  amely  mögött  haladó  másik  kamion
vészfékezésbe kezdett, de az ütközést már nem tudta elkerülni. A vádlott
gépjárművében utazó hat utas megsérült.

Ítélethirdetés várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 10. 17.

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 32.sz. tárgyalóterem
36.B.21/2018. G. G. vádlott üzletszerűn 

kerítés bűntette 
és más 
bűncselekmények

2018. 10. 17. 13:00

Folytatja  a  bizonyítást a  Miskolci  Járásbíróság  annak  a  vádlottnak  a
büntetőperét,  akivel  szemben  kerítés  bűntette  és  kitartottság  bűntette
miatt indult eljárás.
A vád szerint a vádlott 2016 szeptemberében élettársával, két gyermekével
és egy ismerősével együtt Németországba utazott, hogy a férfi élettársa és
az  ismerőse  prostituáltként  dolgozzanak.  Külföldön  tartózkodásuk  ideje
alatt  a  két  nő  két  különböző  városban  is  dolgozott,  ahol  a  prostitúciós
tevékenységből  származó  jövedelem  egy  részét  a  helyiséget  bérbeadó
személyeknek adták, a fennmaradó összeget pedig átadták a vádlottnak.

A bizonyítás befejezése várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 10. 18.

Miskolci Törvényszék • 119. sz. tárgyalóterem
10.B.31/2018. H. G. vádlott különös 

kegyetlenséggel 
elkövetett 
emberölés 
bűntettének 
kísérlete

2018. 10. 18. 8:00

Tanúkat hallgat ki a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében,
aki barátját benzinnel locsolta le, majd felgyújtotta.
A  vád  szerint  a  két  férfi  2017.  augusztus  12-én  Mezőcsáton  a  vádlott
otthonában  együtt  italozott,  és  az  udvaron  pálinkát  főzött.  A  vádlott  –
minden előzmény nélkül – leöntötte vendége hátát motorbenzinnel,  majd
meggyújtotta  azt,  miközben az  mondta  neki,  hogy  „most  megdöglesz”.  A
sértett  miután  észlelte,  hogy  a  ruházata  lángra  kapott,  az  udvaron  lévő
felfújható  medencébe  feküdt,  minek  hatására  a  tűz  kialudt.  A  sértett
menekülni  próbált,  azonban a vádlott az utcán utolérte,  ütni  és rugdosni
kezdte, majd a nála lévő nadrágszíjat előbb a sértett nyakára tekerte, majd
kezeire kötötte és így vezette tovább. Később a szíjat a sértettről levette és
azzal ütötte a megégett hátát. A bántalmazás következtében a sértett nyolc
napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A bizonyítás befejezése nem várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 10. 18.

Miskolci Járásbíróság• 310. sz. tárgyalóterem
12.B.987/2018. B. B. vádlott testi sértés 

bűntette
2018. 10. 18. 8:00

Tárgyalást tart  a  bíróság  annak  a  vádlottnak  az  ügyében,  aki  alvó
édesapjára támadt. 
A vádirat értelmében a vádlott egy gyermekkori barátjával együtt italozott
miskolci otthonában. A késő éjszakai órákban az ittas állapotban lévő férfi
beszélgetés  közben  –  minden  előzmény  nélkül  –  átment  a  szomszéd
szobában alvó édesapjához,  és  őt  hirtelen több  alkalommal  ököllel  fejen
ütötte, valamint testszerte bántalmazta. A hangoskodásra felfigyelt a vádlott
barátja,  aki  a  szomszédos  helyiségből  a  sértett  segítségére  sietett.  A
bántalmazás következtében a sértett nyolc napon belül  gyógyuló sérülést
szenvedett.

Ítélethirdetés várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 10. 18.

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem
2.Bf.538/2018. T. J. vádlott közfeladatot 

ellátó személy 
eljárásában 
elkövetett 
bántalmazás 
bűntette

2018. 10. 18. 8:15

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a
buszvezető  foglalkozású  vádlottnak az  ügyében,  akit  az  első fokon eljáró
Miskolci  Járásbíróság felmentett  a közfeladatot  ellátó személy eljárásában
elkövetett bántalmazás bűntettének vádja alól. 

A vád szerint 2016. február 26. napján a sértett ittas állapotban szállt fel a
vádlott  által  vezetett  autóbuszra,  majd  elaludt.  A  vádlott  a  végállomáson
észrevette, hogy a sértett nem szállt le a busztól, ezért leszállásra szólította
fel. A sértett ennek nem tett eleget, a busz utastere felé indult, majd mégis
lelépett a járműről és távozott. A vádlott a sértett után indult, majd a neki
háttal álló sértettet két alkalommal a fenekén megrúgta.
A bíróság a bizonyítás eredményeként megállapította, hogy a vádlott pihenő
idejében,  nem  munkavégzés  közben  bántalmazta  a  sértettet,  tehát  a
cselekményt nem közfeladatot ellátó személyként követte el. 

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



2018. 10. 18.

Szikszói Járásbíróság • Fszt.2. sz. tárgyalóterem
3.B.109/2017. I. J. vádlott szexuális erőszak 

bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 10. 18. 10:00

Akár a bizonyítás befejezése is várható  annak a vádlottnak az ügyében,
akivel szemben szexuális erőszak, szexuális visszaélés, gyermekprostitúció ki-
használása és gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.

A vádlott 2015 és 2016 folyamán különböző időpontokban megismerkedett
hat lánnyal, az ügy sértettjeivel, akikkel több alkalommal, pénz ellenében sze-
xuális kapcsolatot létesített. A sértettek kezdetben beleegyeztek az együttlét-
be. Később, amikor ellenállásba ütközött, a vádlott testi erőszakot is alkalma-
zott. A vádlottnak minden esetben tudomása volt a sértettek életkoráról, akik
közül egyesek a cselekmények idején a 14. életévüket már betöltötték, de a
18-at még nem, illetve volt, aki a 12. életévét betöltötte, de a 14-et még nem.
A vádlott az együttlétekről fénykép- illetve videófelvételeket is készített.

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



2018. 10. 18.

Miskolci Járásbíróság• Fszt. 21. sz. tárgyalóterem
40.B.1178/2018. Cs.  E.  és  3  társa

vádlottak
jelentős vagyoni hátrányt 
okozó költségvetési csalás 
bűntettének kísérlete és 
más bűncselekmények

2018. 10. 18. 13:00

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság abban a büntetőeljárásban,
amelyben  az  ügyészség  többek  között  közokirat-hamisítás  bűntette  és
jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési  csalás bűntettének kísérlete
miatt emelt vádat.
Az I. rendű vádlott mezőgazdasági tevékenységet szeretett volna folytatni,
amelynek finanszírozására ún. „fiatal gazda” pályázatot kívánt benyújtani. A
pályázatíró  cég,  amellyel  az  I.  rendű  vádlott  felvette  a  kapcsolatot,  azt
tanácsolta,  hogy szerezzen mezőgazdasági  technikusi  képesítést  és  képző
intézményeket  is  ajánlott.  Az  I.  rendű  vádlott,  amikor  a  tandíj  összegét
összegyűjtötte,  felvette  a  kapcsolatot  a  pályázatíró  által  ajánlott  II.  rendű
vádlottal,  akinek  a  tandíj  összegének  felét  átadta.  A  II.  rendű  vádlott
felkereste  a  III.  rendű vádlottat,  akiről  tudta,  hogy korábban már sikerült
mezőgazdasági  végzettséget  igazoló bizonyítványt  „szereznie”.  A III.  rendű
vádlott  felvette  a  kapcsolatot  az  általa  már  korábbról  ismert  IV.  rendű
vádlottal, aki egy budapesti nagybani piacon megkérte egy ismerősét, hogy
készítsen többek között az I.  rendű vádlottnak is bizonyítványt.  Ez néhány
héten  belül  elkészült,  amelyet  a  III.  rendű  vádlottnak  átadott,  aki  azt
továbbította a II. rendű vádlottnak. Ezt követően az I. rendű vádlott kifizette
a tandíj összegnek második felét a II. rendű vádlottnak, aki átadta a valótlan
tartalmú bizonyítványt. Ennek birtokában az I. rendű vádlott – a pályázatíró
cég  közreműködésével  –  támogatási  kérelmet  nyújtott  be,  azonban  a
felülvizsgálat  során  fény  derült  a  bizonyítvány  hamis  mivoltára,  így  a
folyósító  szerv  visszavonta  támogatási  határozatát.  A  támogatási  összeg
mintegy 12 millió forint lett volna.

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. 10. 18.

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem
8.B.172/2017. B. J. és 3 társa 

vádlottak
forgalomba hozatallal 
elkövetett kábítószer 
kereskedelem és más 
bűncselekmény

2018. 10. 18. 13:00

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság a forgalomba hozatallal elkövetett ká-
bítószer kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt indult bün-
tetőügyben.

A vádirati tényállás szerint a II. és III. r. vádlottak kábítószert kívántak vásárol-
ni. Megkeresték a IV. r. vádlottat, hogy egy közeli településre ellenérték fejé-
ben őket elfuvarozza gépjárművével, melyre a IV. r. vádlott vállalkozott. Az I.
r. vádlott kábító hatású anyagot tartalmazó növényi törmeléket értékesített a
II. és a III. r. vádlottaknak, miközben a IV. r. vádlott őket a gépjárműben meg-
várta.

A kábítószert a II. és a III. r. vádlott a gépjárműben elrejtette. A visszaúton
történt rendőri ellenőrzés során azonban a rendőrök a kábítószert megtalál-
ták és a vádlottakat előállították.

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

mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu


2018. 10. 19.

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem
10.B.218/2017. K. J. és társa 

vádlottak
Halálos közúti 
baleset gondatlan
okozásának 
vétsége

2018. 10. 19. 9:00

Folytatja a bizonyítási eljárást a Szerencsi Járásbíróság azoknak a vád-
lottnak 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 Sze-
rencs 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 lé-
nyegesen meghaladó, 110-12 km/h-s sebességgel közlekedve egyenesen kí-
vánt tovább haladni tehergépkocsijával. Az I. r. vádlott így fékezésre és irány-
változtatásra kényszerítette a II. r. vádlottat, aki a menetirány szerinti bal ol-
dali sávba hajtott és frontálisan ütközött a sértett által vezetett gépkocsival. A
sértett a helyszínen életét vesztette, míg a II. r. vádlottat életveszélyes sérülé-
sekkel 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 fékez-
nie és irányt változtatnia.

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

mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu

