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2018. 11. 19.

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem

1.B.312/2018. H. G. vádlott önbíráskodás 
bűntettének 
kísérlete

2018. 11. 19. 8:15

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az
ügyében, aki a vádirat szerint Girincs községben megállapodott a sértettel,
hogy 100 ezer forintért eladja neki az autóját. A sértett úgy nyilatkozott, hogy
most csak 30 ezer forint áll rendelkezésére és azt megmutatta a vádlottnak,
aki  a sértett kezéből hirtelen kikapta a bankjegyeket és az eladásra kínált
autóval távozni készült. A sértett kérdőre vonta, amelyre válaszként a vádlott
megszorította a nyakát, arcon ütötte és megfenyegette, hogy ha nem fizeti
meg a teljes vételárat három napon belül, akkor meg fogja ölni.  A vádlott
ezután elhagyta a helyszínt.

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

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


2018. 11. 19.

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • I./118. sz. tárgyalóterem
7.Bf.559/2018. F.  J.  és  társa

vádlottak
hivatalos személy 
elleni erőszak 
bűntette

2018. 11. 19. 8:30

Nyilvános  ülést  tart a  Miskolci  Törvényszék  másodfokú  tanácsa a
szabályosan intézkedő rendőröket megtámadó vádlottak büntetőügyében. 

A Mezőkövesdi Járásbíróság által elsőfokon megállapított tények szerint 2017
novemberében  az  esti  órákban  két  rendőr  intézkedés  alá  vonta  az  ittas
állapotban lévő II. rendű vádlottat. Az I. rendű és a III. rendű vádlottak – akik
a II. rendű vádlott testvérei és szintén ittas állapotban voltak – a közelben
tartózkodtak. A vádlottak az intézkedő rendőröket trágár módon szidalmazni
kezdték, agresszívan léptek fel, próbálták megütni, ruhájuknál fogva rángatni
őket.  A  rendőrök  ekkor  könnygázszóró  sprayt  alkalmaztak,  amellyel
átmenetileg sikerült az erőszakos magatartásukat megtörni.
Időközben megjelent  az  I.  rendű vádlott  élettársa,  a  IV.  rendű vádlott  és
fiatalkorú lánya, aki mobiltelefonnal elkezdte rögzíteni az eseményeket. A IV.
rendű vádlott ezt követően folyamatosan akadályozni próbálta a rendőröket
abban, hogy intézkedni tudjanak az élettársával szemben, majd a II. rendű
vádlott is a rendőrökre támadt. Végül testi kényszer alkalmazásával sikerült
mindezen agresszív cselekményeknek véget vetni.
A  bíróság  valamennyi  vádlottat  bűnösnek  mondott  ki  hivatalos  személy
elleni  erőszak  bűntettében,  a  II.  r.  vádlottat  ezen  kívül  két  rendbeli
becsületsértés  vétségében  is  bűnösnek  találta.  A  járásbíróság  az  I.  r.
vádlottat  4  év  fegyházbüntetésre,  a  II.  r.  vádlottat  4  év  börtönbüntetésre
ítélte. A III. r. vádlottat 2 év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását
5 évre felfüggesztette, míg a IV. r. vádlottal szemben kiszabott 1 év 6 hónap
szabadságvesztést 3 év próbaidőre függesztett fel.

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



2018. 11. 19.

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • I./118. sz. tárgyalóterem
7.Bf.467/2018. H.  A.  és  társai

vádlottak
garázdaság 
bűntette

2018. 11. 19. 10:00

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa abban a
büntetőügyben,  amelyben  az  első  fokon  eljáró  Ózdi  Járásbíróság  által
megállapított tények szerint az ittas állapotban lévő vádlottak egy korábbi
nézeteltérés  miatt  megjelentek  a  sértett  farkaslyuki  lakásánál.  Az  IV.  r.
vádlott kezében egy kard, míg a többiek kezében vascső, illetve lapát volt.
Valamennyien bementek az udvarra, a ház ablakait betörték, majd az I.  r.
vádlott berúgta a bejárati ajtót és a házban tartózkodó nőt a vascsővel az
oldalán megütötte. Ezt követően a támadásra zajára hazaérkező férfira az
udvaron rátámadtak és a kezükben lévő eszközökkel a fején, majd testszerte
ütlegelték. Amikor a harmadik sértett a helyszínre érkezett, a III. r. vádlott a
hátán  megütötte,  amitől  a  földre  esett.  Ezt  követően  testszerte  ütötték,
illetve rugdosni kezdték. A sértett elmenekült ugyan a helyszínről, azonban a
IV.  r.  vádlott  utána  futott,  és  a  kezében lévő  karddal  a  feje  felé  csapott,
miközben azt kiabálta, hogy „öljek meg őket”. A sértett az ütés elöl elhajolt,
azonban a negyedrendű vádlott a száján megvágta őt.  A vádlottak a fenti
cselekményeket  követően átmentek  egy  másik  személy  lakásába,  ahol  az
ágyban  fekvő  sértettet  az  I.  r.  vádlott  vascsővel  többször  megütötte.  A
bántalmazásnak  a  kiérkező  rendőrök  vetettek  véget.  A  bántalmazás
következtében három sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Határozathirdetés várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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



2018. 11. 19.

Ózdi Járásbíróság• 4.sz. tárgyalóterem
7.B.255/2017. L. Gy. vádlott Kifosztás 

bűntette és más 
bűncselekmény

2018. 11. 19. 10:00

Várhatóan  ítéletet  hirdet az  Ózdi  Járásbíróság annak  a  vádlottnak  az
ügyében,  aki  a  rendelkezésre  álló  adatok  szerint  a  látássérült  ismerőse
sérelmére követte el a bűncselekményeket.
A vádirati tényállás szerint a vádlott jól ismerte a sértettet, tudta, hogy nagy
mértékben látássérült. A sértett állapotát kihasználva a vádlott 2016. július
1.  napján  éjjel  –  a  sértett  kifejezett  tiltása  ellenére  –  bement  a  sértett
bekerített udvarára, ahol a ház kulcsra zárt ajtaját zörgetve, rángatva próbált
meg bejutni a lakásba. 2017. július 25. és 2017. október 8. napján éjjel is
bement a sértett ingatlanára, ahol a házba való bejutás érdekében előbb az
ablakon  kopogtatott,  majd  kővel  dobálta  meg  a  ház  ablakát.  Egy  másik
alkalommal,  2016.  augusztus  4.  napján a  sértett  házának nyitott  ablakán
keresztül jutott be az ingatlanba, ahonnan – a sértett látássérült állapotát
kihasználva  –  élelmiszereket  vitt  magával.  Néhány  nap  elteltével  –  2017.
augusztus 17. napján – ismét visszament a sértett házához, ahol a sértett
egyik ismerőse tartózkodott.  A vádlott a ház ablakát benyomta, a lakásba
bement, az ott tartózkodó nőt arcon ütötte, majd magához vett egy kést és
egy vascsövet, ezután távozott. 2017. november 7. napján ismét bement a
sértett házába, ez alkalommal tűzifát vitt magával. 

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



2018. 11. 19.

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

gondatlan 
okozásának 
vétsége

2018. 11. 19. 13:00

Tárgyalást  tart  a  Miskolci  Törvényszék  másodfokú  tanácsa annak  a
vádlottnak a büntetőügyében, aki az elsőfokú ítélet szerint 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. 11. 19.

Miskolci Törvényszék • I./126. sz. tárgyalóterem
1.Bf.370/2018. V. T. vádlott közúti baleset 

gondatlan 
okozásának 
vétsége

2018. 11. 19. 13:30

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a Bogácson
sétakocsikázást  végző  vádlott  ügyében.  A  Mezőkövesdi  Járásbíróság
elsőfokú  ítéletében  megállapított  tények  szerint  a  vádlott  tíz  éve  folytat
személyszállítással  kapcsolatos  vállalkozói  tevékenységet,  melynek
keretében Bogácson sétakocsikáztatást végez. A járművével 2014 júliusában
éjfél körüli időben indult el a bogácsi pincesorról a település központja felé,
amikor az egyik borozónál egy lánybúcsún részt vevő, hét fős társaság szállt
fel  a  járműre,  a  már  ott  tartózkodó  két  utas  mellé,  illetve  hozzájuk
csatlakozott még további két személy. A vádlott a jármű sebességét növelte
és  „kacsázni”  kezdett  az  úton,  majd  egy  parkolóba érve  egyre  kisebb és
kisebb köröket írt le a járművel, míg annak pótkocsija kibillent és felborult a
benne  utazó személyekkel  együtt.  A  sértettek  közül  öten  könnyebb,  míg
ketten nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedtek.
A Mezőkövesdi Járásbíróság ítéletében közúti baleset gondatlan okozásának
vétsége  miatt  a  vádlottat  280.000.-  forint  pénzbüntetésre  ítélte,  és  6
hónapra eltiltotta a közúti lassú járművek vezetésétől.

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 20.

Miskolci Törvényszék • 119. tárgyalóterem
10.B.18/2018. K.  F.  vádlott  és

társa
életveszélyt okozó
testi sértés 
bűntette

2018. 11. 20. 8:00

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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható.

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



2018. 11. 20.

Mezőkövesdi Járásbíróság• 2. sz. tárgyalóterem
7.B.328/2018. G. F. vádlott hivatalos személy 

elleni erőszak 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 11. 20. 8:30

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az
ügyében,  aki  az  M3-as  autópályán  számos  KRESZ  szabályt  megszegve
menekült az őt igazoltatni próbáló rendőrök elől. 

A vád szerint a vádlottat az M3 autópálya Nyíregyháza felé tartó autópálya
szakaszán az egyik pihenőhelyen akarták a rendőrök ellenőrizni, azonban ezt
észlelve   menekülni  kezdett:  az  autópályán  közlekedőket  a  megengedett
sebességet  túllépve,  jobbról-balról  előzte.  Mezőkövesdnél  hajtott  le  a
sztrádáról, aztán Egerlövőn keresztül Borsodivánka felé haladt. Közben az őt
korábban igazoltatni akaró rendőrök követték, a vádlott azonban többszöri
felszólítás és jelzés ellenére nem állt  meg. Borsodivánka területére érve –
ahol egy másik rendőrautó is csatlakozott a követéséhez – a vádlott először a
sportpálya  területén  került  a  rendőrautók  szorításába,  ahonnan  még
menekülni tudott, majd a szociális intézmény udvarára hajtott, ahonnan már
nem tudott szabadulni. 
A vádlott menekülése során  mindkét rendőrautónak neki hajtott, továbbá
egy  arra  közlekedő  teherautó  vezetőjét  is  hirtelen  kormányzásra  és
vészfékezésre  kényszerítette,  így  vele  szemben  az  ügyészség  hivatalos
személy  elleni  erőszak  bűntette,  közúti  veszélyeztetés  bűntette  és
kétrendbeli rongálás vétsége miatt emelt vádat.

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 20.

Miskolci Járásbíróság• 29. sz. tárgyalóterem
12.B.1502/2016. B.-né  K.  Cs.  és

társai vádlottak
jelentős kárt 
okozó csalás 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 11. 20. 8:30

Folytatja  a  bizonyítási  eljárást  a  Miskolci  Járásbíróság  azoknak  a
vádlottaknak az ügyében, akik ellen jelentős kárt okozó csalás bűntette és
más bűncselekmények ellen indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint az ügyvéd foglalkozású vádlott korábban a sértett
védője és polgári ügyekben a jogi képviselője volt. A vádlott jegyezte ellen
azon ingatlan adásvételi szerződést, amely útján a sértett egy lakóingatlant
vásárolt  saját  céljára,  de ismerőse nevére.  A sértett  és  a  vádlott  között  a
kapcsolat  megromlott,  a  sértett  a  terheltnek  adott  ügyvédi  megbízást
visszavonta.  A  vádlott  ugyanakkor  tudott  arról,  hogy  a  sértett  előzetes
letartóztatásban van és tudott arról is, hogy helyzetéből adódóan a korábban
megszerzett ingatlanról nem tud rendelkezni.
Fentiek  ismeretében  a  vádlott  adásvételi  szerződést  készített,  mely  útján
közreműködött  korábbi  ügyfele,  az  előzetes  letartóztatásban  lévő  sértett
ingatlanának a tulajdonos tudta és belegyezése nélküli értékesítésében. Az
adásvételi szerződést a vádlott ügyvédként ellenjegyezte, majd a szerződést
a földhivatalba benyújtotta. A vevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezték. 
A  vételár  kifizetéséről  valótlan  tartalmú  átadás-átvételi  elismervényt
készítettek,  melyet  dr.  H.  Sz.  vádlott  a fenti  tények ismeretében tanúként
maga is aláírt. 
A sértettnek legalább 7.750.000.- forint összegű kára keletkezett az ingatlan
értékesítésével összefüggésben. 

A bizonyítási eljárás befejezése várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 20.

Miskolci Törvényszék • 127. tárgyalóterem
5.B.29/2018. V.  S.  vádlott  és  3

társa
emberölés 
bűntette

2018. 11. 20. 9:00

Folytatja  a  tárgyalást  a  Miskolci  Törvényszék a  dövényi  emberölési
ügyként ismertté vált büntetőügyben.

A  vád  szerint  az  ügy  három  gyanúsítottja  és  a  sértett  férfi  gépkocsival
indultak  Putnokra.  Az  autóban  a  gyanúsítottak  többször  megszúrták  a
sértettet,  majd  elvágták  a  nyakát.  Egy  putnoki  pincébe  vitték,  ahol  még
többször megszúrták. Mindezt végignézte a sértett élettársa, aki maga is az
ügy sértettje és autóban utazott. A sértett a helyszínen életét vesztette.

A tárgyalás 2018.  november 22-én, illetve december 11-én és 13-án 9
órakor folytatódik.

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



2018. 11. 20.

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem
7.B.386/2017. Cs. A. és társa 

vádlottak
kifosztás bűntette 2018. 11. 20. 13:00

Várhatóan ítéletet hirdet az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az
ügyében, akik ellen kifosztás bűntette miatt indult büntetőeljárás.

A  vádirat  értelmében  a  sértett  társkereső  hirdetését  olvasva  a  vádlottak
megállapodtak abban, hogy a hirdetés ürügyén felveszik vele a kapcsolatot,
megfigyelik, hogy a sértett hol tartja a készpénzét és azt elveszik tőle. Ennek
megfelelően telefonos egyeztetést követően felkeresték a 90 éves sértettet
otthonában, majd kifigyelve, hogy a párnája alatt tartott pénztárcából pénzt
vesz elő, figyelmét elterelték, és 120.000,- forintot elvették.

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



2018. 11. 20.

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem

10.B.13/2017. V. R. Cs. vádlott felfegyverkezve 
elkövetett 
hivatalos személy
elleni erőszak 
bűntette

2018. 11. 20. 13:00

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.

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



2018. 11. 21.

Miskolci Járásbíróság• I./113.sz. tárgyalóterem
19.B.808/2018. F. B. vádlott maradandó 

fogyatékosságot 
okozó, 
foglalkozás 
körében 
elkövetett 
gondatlan 
veszélyeztetés 
vétsége

2018. 11. 21. 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 bizonyítási eljárás befejezése várható.

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



2018. 11. 21.

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • I./126. sz. tárgyalóterem
1.Bf.620/2018. A.  K.  és  társa

vádlottak
hivatalos személy 
elleni erőszak 
bűntette

2018. 11. 21. 8:15

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa abban a
büntetőügyben,  amelyben az  első  fokon eljáró  Miskolci  Járásbíróság  által
megállapított tények szerint az ittas állapotban lévő vádlottak 2017. február
4-én az éjszakai órákban egy miskolci sörözőben hangoskodtak. Figyelemmel
arra,  hogy felszólításra sem hagytak fel  ezen magatartásukkal,  a  helyiség
tulajdonosa  értesítette  a  rendőrséget.  Miután  a  helyszínre  érkező  egyik
rendőr kérdőre vonta az éppen ordítozó II. r. vádlottat, a férfi megragadta a
rendőr egyenruháját. Ekkor a másik rendőr társa segítségére sietett, mire a
II. r. vádlott édesanyja, a III. r. vádlott kiabálni kezdett, hogy „engedjétek el,
ne bántsátok a fiamat, ti gyilkosok”. Az ezt követően kialakult dulakodásba
bekapcsolódott  az  I.  r.  vádlott  is,  majd  a  kialakult  a  helyzetnek  két  ott
tartózkodó vendég közrehatásával a kiérkező rendőri erősítés tagjai vetettek
véget.  A  bíróság  valamennyi  vádlottat  bűnösnek  mondta  ki  csoportosan
elkövetett  hivatalos  személy  elleni  erőszak  bűntettében.  A  járásbíróság  a
vádlottakat  2  év  börtönbüntetésre  ítélte,  melynek  végrehajtását  2  évre
felfüggesztette.

Az ügyben akár határozathirdetés is várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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



2018. 11. 21.

Miskolci Törvényszék • Fszt. 26. sz. tárgyalóterem
11.Fk.64/2016. L.  G.  vádlott  és

társa
életveszélyt okozó
testi sértés 
bűntette

2018. 11. 21. 9:00

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék abban a büntetőügyben, amelyben
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.

Ítélethirdetés várható.
Információ: dr. Gyurán Ildikó

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



2018. 11. 21.

Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem
9.B.328/2017. K. J. vádlott Közúti baleset 

gondatlan 
okozásának 
vétsége

2018. 11. 21. 9:00

Folytatja a bizonyítást a Szerencsi  Járásbíróság annak a vádlottnak az
ügyében, akivel szemben közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt
indult büntetőeljárás.
A vádirat értelmében a vádlott parkolás közben hátramenetet hajtott végre,
de nem győződött meg arról, hogy a manőver közben nem akadályozza-e a
többi jármű közlekedését, amely a KRESZ alapján kötelezettsége lett volna.
Ennek következtében nem észlelte a mögötte kerékpárral elhaladó sértettet
és nekitolatott. A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható.
Információ: dr. Gyurán Ildikó

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



2018. 11. 22.

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem
14.B.546/2017. H.  Á.  és  társai

vádlottak
új pszichoaktív 
anyaggal 
visszaélés 
bűntette

2018. 11. 22. 8:00

Tárgyalást tart  a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az
ügyében,  akik  az  alsónadrágjukban  csempészett  új  pszichoaktív
anyagokkal kereskedtek Kazincbarcikán és környékén.

A  vád  értelmében  a  vádlottak  2017  elején  postafiókot  nyitottak
Lengyelországban,  amely  postafiók  címre  négy  alkalommal  összesen
legalább 300 gramm új pszichoaktív anyagot rendeltek. A drogot a vádlottak
az  alsónadrágjukban  elrejtve  hozták  be  Magyarországra.  A  vádlottak  az
„alap” elnevezésű kábító hatású anyagot Kazincbarcikán és Sajószentpéteren
értékesítették,  melyből  több  százezer  forintos  haszonra  tettek  szert.  A
fogyasztókkal közösségi oldalon keresztül tartották a kapcsolatot, a beérkező
megrendeléseket pedig az üzenetváltásban megjelölt helyre szállították.

A bizonyítási eljárás befejezése várható.
Információ: dr. Horváth Dóra

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

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2018. 11. 22.

Miskolci Törvényszék • 119. sz. tárgyalóterem
10.B.30/2018. B.  R.  és  társa

vádlott
életveszélyt okozó
testi sértés 
bűntettének 
kísérlete és más 
bűncselekmény

2018. 11. 22. 13:00

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az
ügyében,  akikkel  szemben  életveszélyt  okozó  testi  sértés  bűntettének
kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség.

A vád szerint az I. rendű vádlott és ismeretlen társa megkérték a II. rendű
vádlottat, hogy gépkocsijával vigye el őket egy korábbi lopásuk helyszínére,
mert az I. rendű vádlott igazolványa ott kiesett a zsebéből és azt szeretnék
visszaszerezni.  A  II.  rendű  vádlott  ebbe  beleegyezett,  elvitte  társait  az
ingatlanhoz,  s míg az I.  rendű vádlott  és társa oda bementek,  addig ő az
autóban odakint várakozott. A I. rendű vádlott és ismeretlen társa a kilincsre
zárt  bejárati  ajtó  kinyitásával  jutottak  be  a  házba  és  kutatni  kezdtek.  A
szomszéd szobában alvó sértett azonban felébredt és elindult feléjük. Az I.
rendű vádlott ököllel  és egy ventilátor csövével a sértett fejére több ütést
mért, majd tovább kutattak a lakásban. A sértett értékeire is rátaláltak, de
semmit  nem  vittek  magukkal,  kivéve  a  sértett  telefonkészülékének
kézibeszélőit, amelyeket az udvari szeméttárolóba dobtak annak érdekében,
hogy ne tudja értesíteni a rendőrséget.
A sértett nyolc napon túl gyógyuló koponyasérüléseket szenvedett.

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  vádlott  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


