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2018. 09. 17. 

 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 
1.B.538/2016. R. T. és társa 

vádlottak 

maradandó 

fogyatékosságot okozó 

foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2018. 09. 17. 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. 09. 17. 
 

Miskolci Törvényszék • Fsz./28. sz. tárgyalóterem 

6.B.43/2017. Dr. Sz. Sz. J. és 8 

társa vádlottak  
Jelentős 

mennyiségű 

kábítószerre 

elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem 

bűntette 

2018. 09. 17. 8:30 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik ellen jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint 2016 elején egy ukrán állampolgár azzal kereste meg a III. 

rendű vádlottat, hogy szervezze meg Magyarországon a „cola” fantázia nevű 

kábítószer előállítását. A III. rendű vádlott összeismertette a gyártási 

folyamatot ismerő II. rendű és a mákszalmát biztosítani tudó I. rendű 

vádlottat.  A gyártást hárman készítették elő, amelynek során telephelyet 

vásároltak, illetve megállapodtak a IV. rendű vádlottal 4 tonna mákszalma 

átadásáról. A IV. rendű vádlott állami engedély birtokában jogosult volt annak 

átmeneti tárolására, de az engedély kereteit túllépve a kért mennyiséget 

társai rendelkezésére bocsátotta. Az V., VI., VII., VIII. és IX. rendű vádlottak a 

feldolgozás folyamatában vettek részt. A vádlottak a mákszalmából a jelentős 

mennyiség alsó határát többszörösen meghaladó mennyiségű morfint 

nyertek ki. 

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

  



 

2018. 09. 18. 
 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.42/2017. B. M. vádlott 
 

életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntette 

2018. 09. 18. 09:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék az életveszélyt 

okozó testi sértés bűntette miatt indult büntetőeljárásban. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett 2016. évben a Miskolci 

Egyetem hallgatói voltak, egy társasághoz tartoztak. A vádbeli napon a 

Miskolci- Egyetemvárosban lévő Uni-Café szórakozóhelyen tartózkodtak, 

alkoholt fogyasztottak. A vádlott szóváltásba került a helyszínen szórakozó 

harmadik személlyel, majd dulakodni kezdtek. 

A sértett békítési szándékkal indult feléjük, amikor a vádlott jobb kezével 

szándékosan ököllel fejen ütötte. A sértett hanyatt esett, mire a vádlott 

odalépett hozzá és belerúgott a fejébe. A sértett életveszélyes sérülést 

szenvedett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

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

  



 

2018. 09. 19. 
 

Miskolci Törvényszék • I./124. sz. tárgyalóterem 

9.B.23/2018. M. S. vádlott 

és 2 társa  

nyereségvágyból 

elkövetett emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 09. 19. 
 

8:00 

A törvényszék tárgyalást tart azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében, 

akik 2017. szeptember 15-én Göncruszkán otthonában súlyosan 

bántalmazták a 80 éves sértettet. 

A vád szerint a három férfi az esti órákban gyalog ment Göncruszkára, 

ahol az idős sértett házának ajtaját egy bicskával kinyitották. Bementek 

a házba, a konyhában és a szobában értékeket kerestek, amikor a sértett 

felébredt, és kérdőre vonta őket. Az egyik vádlott ököllel addig ütötte a 

sértettet, amíg mozdulatlanná vált. A házból elvitték az aranyékszereket 

és egy televíziót.  

A sértettre másnap találtak rá, az idős nőt súlyos, életveszélyes 

állapotban szállították kórházba, azonban öt nappal később elhalálozott. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

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

  



 

2018. 09. 19. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 
10.B.317/2017. V. F. vádlott jelentős kárt okozó 

csalás bűntette 

2018. 09. 19. 08:00 

 

 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Szerencsi járásbíróság annak a vádlottnak 

az ügyében, aki ellen jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a sértett elmeállapota miatt a bűncselekmény 

felismerésére vagy elhárítására korlátozottan képes személy, akivel a vádlott 

bizalmi, szerelmi kapcsolatot alakított ki annak érdekében, hogy valótlan 

tényekre hivatkozással több alkalommal pénzt kérjen kölcsön tőle, illetve 

kölcsönösszeg felvételére sarkallja a sértettet saját anyagi érdekében. 

Cselekményeivel a vádlott több, mint tizenkét millió forint kárt okozott. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



 

2018. 09. 19. 
 

Miskolci Törvényszék• 28.sz. tárgyalóterem 

6.B.17/2018. B. Cs. vádlott  aljas indokból 

elkövetett 

emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 09. 19. 8:30 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart annak a férfinak az ügyében, aki a vád 

szerint 2017. július 17-én Mezőcsáton rágyújtotta a házat egy édesapára és 

annak három gyermekére. 

A vádlott a gyermekeit egyedül nevelő édesapával élt egy házban, ám külön 

lakrészben. A két férfi között gyakorta alakult ki veszekedés, a vádlott 

többször azzal fenyegetőzött, hogy fel fogja gyújtani a házat. Ez történt július 

17-én éjjel is, amikor vádlott ittasan ment haza, hangosan énekelt, kiabált. A 

sértett édesapa rászólt a vádlottra, hogy ne hangoskodjon, mert felkelnek a 

gyerekek, a vádlott ezt sérelmezte és ismét a ház felgyújtásával fenyegette 

meg a sértettet. 

A vádlott távozott, majd hajnali egy órakor tért vissza a házhoz, észlelte, hogy 

a sértettek alszanak, ekkor meggyújtott egy pólót, majd a szőnyegre dobta. 

Miután a szőnyeg és később a ház is lángra kapott, a vádlott távozott a 

helyszínről. A füstre a házban tartózkodó egyik gyermek ébredt fel, aki 

felkeltette apját és testvéreit is. A két nagyobb gyermek kimenekült, azonban 

az édesapa visszament a másfél éves kislányért, amikor is a lakásban lévő 

gázpalack felrobbant. A nagy hő és a tűz következtében az édesapa és kislánya 

életét vesztette. 

A tárgyalás 2018. szeptember 24-én 8:30-kor folytatódik. 

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

  



 

2018. 09. 19. 
 

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • 118.sz. tárgyalóterem 

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

járművezetés 

bűntette 

2018. 09. 19. 10:30 

A Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa tárgyalást tart és 

orvosszakértőket hallgat meg 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. 

 

Határozathozatal várható. 

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

  



 

2018. 09. 19. 

 

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • I./118. sz. tárgyalóterem 
7.Bf.102/2018. B. B. vádlott 

és 2 társa 

hamis tanúzás bűntette 2018. 09. 19. 12:45 

 

Nyilvános ülést tart és határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék annak a 

vádlottnak az ügyében, akit a Miskolci Járásbíróság elsőfokú tanácsa hamis 

tanúzás bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt és 2 évre eltiltott 

az ügyvédi foglalkozás gyakorlásától. A további vádlottakat 

szabadságvesztésre és közérdekű munka büntetésre ítélte. 

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint 2015. évben II., III., IV. 

és V. r. vádlottak rábeszélték a sértettet, hogy a vádlottak ismerőse ellen, a 

sértett által indított büntetőeljárásban hamis tanúvallomást tegyen. A hamis 

vallomásról a miskolci ügyvéd – az I. r. vádlott – is tudott, azt maga foglalta 

írásba. Egy másik, szintén az ügyvéd által készített okiratban a vádlottak 

vállalták, hogy amennyiben a sértettet a hamis feljelentés miatt elítélik, 

helyette a pénzbüntetést ki fogják fizetni. A sértett a vádlottak ráhatására 

meghatalmazást is adott az ügyvédnek, hogy képviseletét a nyomozóhatóság 

előtt ellássa. Az ügyvéd a hamis iratokat a rendőrkapitányságon benyújtotta, 

azonban a sértett a papírok valótlan voltát feltárta a hatóság előtt.   

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2018. 09. 20. 
 

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.Fk.54/2017. fk. R. A. vádlott 
 

Életveszélyt 

okozó testi 

sértés bűntette 

2018. 09. 20. 8:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak 

a büntetőügyében, akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette 

miatt indult eljárás.  
A vádirat értelmében a vádlott 2016 augusztusában barátnője otthonában 

tartózkodott, ahol a vádlott vitába keveredett az akkor 13 éves sértettel, majd 

a sértetthez lépve felállt a kanapéra és a sértettet a kanapéra hanyatt döntve 

az egyik lábával rátérdelt a nyakára, mellkasára, másik lábával pedig a 

combjára. A terhelt ekkor jobb kezével, ököllel egy alkalommal a kiskorú fejét 

bal oldalon, a halántéka és a füle közötti részen megütötte, majd egy 

alkalommal, jobb könyökével a sértett fejét ismét megütötte. A sértett a 

fájdalomtól sírni kezdett és átment a másik szobába, azonban a vele 

történteket nem merte elmondani szüleinek, azt csak másnap mondta el 

édesapjának, mert fájt a feje. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon 

belül gyógyuló koponyazúzódást és enyhe agyrázódást, továbbá 8 napon túl, 

ténylegesen 3-4 hét alatt gyógyuló kétoldali, nagy kiterjedésű fejsisak alatti 

vérömlenyt szenvedett. Az agyvizenyő közvetetten életveszélyesnek minősül. 

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

  



 

2018. 09. 20. 
 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.109/2017. I. J. vádlott 
 

szexuális erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 09. 20. 08:30 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Szikszói Járásbíróság annak a vádlottnak 

az ügyében, akivel szemben szexuális erőszak, szexuális visszaélés, 

gyermekprostitúció kihasználása 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 

szexuális kapcsolatot létesített. A sértettek kezdetben beleegyeztek az 

együttlétbe. Később, amikor ellenállásba ütközött, a vádlott testi erőszakot is 

alkalmazott. 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. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

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

  



 

2018. 09. 20. 
 

Miskolci Törvényszék • 127. tárgyalóterem 

5.B.34/2017. O. T. és társa 

vádlottak 
életveszélyt 

okozó testi 

sértés és más 

bűncselekmény 

2018. 09. 20. 9:00 

Folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 
 

A vádirat lényege szerint az I. rendű vádlott egy családi konfliktus során 

szóváltásba került az élettársával és egy fotelbe lökte. Egyik gyermekük 

ijedtében a szomszédban lakó rokonokhoz szaladt és tőlük kért segítséget. 

Dédnagyanyja kiszaladt a lakásból és összevitatkozott az I. rendű vádlottal, 

aki erre válaszul a földre lökte őt. A sértett 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. 
A közelben tartózkodó II. rendű vádlott látva az eseményeket felkapta a kaput 

kitámasztó 122 cm hosszú, 5 cm vastag botot és az I. rendű vádlott után 

szaladt. A vádlott verekedni kezdtek, melynek során az I. rendű vádlott 

kikapta a botot a II. rendű vádlott kezéből és azt két kézzel a feje fölé tartva 

olyan erővel ütötte  fejen a II. rendű vádlottat, hogy az kettétört. A II. rendű 

vádlott a földre esett és eszméletét vesztette, azonban az I. rendű vádlott a 

karó kezében maradt darabjával még egyszer arcon ütötte a II. r. vádlottat. 

Majd a vérző sérülést látva kerékpárral eltávozott a helyszínről. A II. rendű 

vádlott életveszélyes sérülést szenvedett.  

A bizonyítás befejezése nem várható. 

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

  



 

2018. 09. 20. 
 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.53/2018. G. B. és társa 

vádlottak 
 

kifosztás bűntette 2018. 09. 20. 10:30 

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

  



 

2018. 09. 20. 
 

Miskolci Törvényszék • 119. tárgyalóterem 

10.B.2/2017. B.B. vádlott emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2018. 09. 20. 13:00 

A Miskolci Törvényszék folytatja a bizonyítást annak a vádlottnak az 

ügyében, aki 2016 májusában álmában akarta elvágni volt felesége nyakát, 

majd magával is végezni próbált. 
A vádirat szerint a terhelt és a sértett házastársak voltak, majd válásuk után 

egy házban laktak Miskolcon. Kapcsolatuk megromlott, a vádlott többször 

fenyegetőzött öngyilkossággal, kilátásba helyezte, hogy leszúrja a volt 

feleségét és a velük élő gyerekeket is. 
A vádlott egyik nap, a hajnali órákban bement a sértett által használt 

hálószobába és egy 15 cm pengehosszúságú késsel megvágta az alvó sértett 

nyakát. Az asszony felébredt, eltolta a nyakától a kés pengéjét, minek 

hatására a vádlott távozott a szobából. Az udvarra ment, ahol a kést maga 

ellen fordítva, saját nyakán is sebeket ejtett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

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

  



 

2018. 09. 20. 
 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 
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halált okozó foglalkozás 
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gondatlan veszélyeztetés 

vétsége  

2018. 09. 20. 13:00 

Tanúk meghallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást 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. 

Várhatóan perbeszédekre és ítélethirdetésre is sor kerül. 

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

 


