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2018. 11. 26. 
 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.179/2018. J. Sz. vádlott 
 

halált okozó közúti 

veszélyeztetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 11. 26. 8:30 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint ittas állapotban Erdőbényéről a 37. számú főút 

felé közlekedve a Bényei-patak hídjánál lévő kanyarban a megengedett 50 

km/h-s sebességet mintegy két és félszeresen átlépve, kb. 130 km/h-s 

sebességgel közlekedett. A jármű feletti uralmat elveszítette, először a patak 

medrébe, majd onnan egy fának csapódott. A vádlott és a mellette utazó 

néhai sértett nem kapcsolták be biztonsági öveiket. A sértett a baleset során 

szerzett súlyos koponyasérülései miatt a helyszínen életét vesztette. A 

vádlott nyolc napon túl gyógyuló koponyasérüléseket szenvedett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

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

  

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


 

 

2018. 11. 26. 

 

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. 26. 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. 

 

Határozathirdetés várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 11. 26. 

 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

7.B.50/2017. V. K. vádlott és 2 

társa 

súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 11. 26. 
 

9:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást az Ózdi Járásbíróság 

azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében, akikkel szemben súlyos 

fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette és más bűncselekmények miatt 

indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint az I. r. vádlott a 1990-es évek végétől kezdődően 

alacsony áron több leromlott állapotú családi házat és zártkertet vásárolt 

föl, melyeket élettársával, a II. r. vádlottal együtt anyagilag és szociálisan 

rászoruló személyeknek a piaci ár többszöröséért értékesített, valamint 

bérbe adott. Figyelemmel arra, hogy a vádlottak tudomással bírtak azon 

tényről, hogy a magas összegű bérleti díjak kifizetését követően a 

sértetteknek nem marad pénzük a megélhetésükre, számukra 50%-os 

kamatok ellenében biztosítottak kölcsönöket. Amikor a sértettek nem 

tudtak fizetni, a vádlottak bántalmazással fenyegették meg őket. Egyes 

sértettek járandóságait az úgynevezett kamatos pénz törlesztés érdekében 

a kézbesítőtől az I. r. vádlott vette át. Egy alkalommal az I. r. és a II. r. vádlott 

elmentek a sértett és az élettársa bérleményébe, ahol kiabálva követelték az 

elmaradt bérleti díjat. A sértett annyira megijedt a terheltektől, hogy 

mobiltelefonján keresztül próbált rendőri segítséget hívni. Amikor az 

udvaron tartózkodó III. r. vádlott észlelte, hogy az ajtón kilépő sértett 

értesíteni akarja a rendőrséget, ennek megakadályozása érdekében az 

ajtóban megragadta a sértett torkát, és rákiabált, hogy: „még a rendőrséget 

hívod?!” Az erőszakos fellépés hatására a sértett nem mert telefonálni. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 



2018. 11. 26. 

 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 
1.B.230/2018. M. D. vádlott csalás vétsége 2018. 11. 26. 13:00 

Első tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirati tényállás szerint egy internetes hirdetőoldalon 

eladásra kínálta új állapotú, garanciás gázkazánját, amelyet a sértett meg is 

vásárolt tőle 142.000,- forintért, azonban később észlelte, hogy az használt, 

nem garanciás és más okokból sem felel meg a vádlott hirdetésében 

foglaltaknak. A sértett több alkalommal próbálni elérni a vádlottat, de nem 

járt sikerrel. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 11. 27. 

 

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem 

2.Fkf.528/2018. B. R. és társai 

vádlottak 

csoportosan 

elkövetett 

kifosztás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 11. 27. 08:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak 

a két férfinak és egy nőnek az ügyében, akikkel szemben csoportosan 

elkövetett kifosztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

Az első fokon eljáró Encsi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a 

vádlottak egy alkalommal az encsi kenyérgyár öltözőjében lévő 

szekrényekből tulajdonítottak el ruhákat, személyes használati tárgyakat, 

egy másik alkalommal egy külterületi kamionparkolóban álló kamionból – az 

alvó sofőr mellől – vittek el egy laptopot, egy harmadik alkalommal pedig az 

I. rendű vádlott egy mérai lakóházból vitt el egy slusszkulcsot, majd az 

udvaron álló autóba ült azért, hogy autózzon. A településen egy szabályosan 

parkoló autóba hajtott, és a helyszínről elszaladt. 

A bíróság mindhárom vádlottat kifosztás bűntettében találta bűnösnek, az I. 

r. vádlott bűnösségét ezen kívül jármű önkényes elvételének bűntettében és 

lopás vétségében állapította meg, a III. r. vádlottat a kifosztáson túl lopás 

vétsége miatt mondta ki bűnösnek. Az I. r. és II. r. fiatalkorú vádlottakat 3 év, 

illetve 1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte a bíróság, a II.r. vádlott 

esetében a végrehajtást felfüggesztette. A III. r. felnőttkorú vádlottat 8 év 

fegyházbüntetésre ítélte. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 11. 27. 

 

Miskolci Törvényszék • 113. sz. tárgyalóterem 

15.B.11/2018. S. I. vádlott emberölés 

bűntette 

2018. 11. 27. 08:30 

Perbeszédeket hallgat meg és várhatóan ítéletet hirdet a Miskolci 

Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki a vád szerint édesanyját a 

sajószögedi családi ház udvarán több alkalommal seprűnyéllel megütötte, 

majd nyakon szúrta.  

A vádlott évek óta haragos viszonyban volt a vele egy háztartásban élő, 80 

éves édesanyjával. 2017. július 4-én a kora délutáni órákban amikor az ittas 

állapotban lévő vádlott hazaért, az édesanyja a sajószögedi családi ház 

mögötti nyári konyha teraszán, a fotelban ült. A vádlott egy seprű nyelével 

többször felülről lefelé irányuló mozdulattal megütötte, majd egy késsel 

nyakon szúrta a sértettet. Ezt követően a vádlott elindult kifelé az udvarról, 

miközben egy kockás rongyba törölte a véres kezét, és a tőle két méterre 

álló szomszédok hallatára közölte, hogy „elvágtam a torkát”, majd 

megnyugodva visszament a ház udvarára. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 11. 27. 

 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 
5.B.63/2016. S. Á. L. vádlott 

 

halált okozó testi 

sértés bűntette 

és más 

bűncselekmény 

2018. 11. 27. 9:00 

Tanúkihallgatással folytatja a bizonyítási eljárást, majd perbeszédeket 

hallgat meg és várhatóan ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék annak 

a vádlottnak az ügyében, akivel szemben halált okozó testi sértés bűntette 

miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat szerint a vádlott több ismerősével találkozott egy presszóban. A 

sértettel és egy másik személlyel pénzben kártyáztak, miközben szeszes italt 

fogyasztottak, amelynek hatására a vádlott ittas állapotba került. Körülbelül 

háromnegyed óra múlva kimentek cigarettázni a presszó elé, azonban a 

sértett lemaradt és a vádlottnak úgy tűnt, hogy az asztalon hagyott 1.500 

forintjából pénzt vesz el. A vádlott felháborodva rászólt, hogy tegye vissza az 

elvett pénzt. Amikor a sértett azt állította, hogy nem nyúlt a pénzhez, akkor a 

vádlott visszament a presszóba és arcul ütötte a sértettet. Ezt követően a 

vádlott újra kiment a presszó teraszára, ahová a sértett követte. Itt a vádlott 

szidni kezdte a sértettet, két alkalommal a fején megütötte, egy alkalommal 

pedig lábon rúgta. A rúgástól a sértett megtántorodott, majd elesett és 

eszméletét vesztette. A helyszínen tartózkodók próbáltak segítséget 

nyújtani, értesítették a mentőket, azonban a kórházban életét vesztette.  

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 11. 28. 

 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 
6.B.61/2016. Sz. K. vádlott 

 

emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2018. 11. 28. 8:30 

Várhatóan ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék az emberölés 

bűntettének kísérlete miatt indult büntetőügyben. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott a karácsonyi ünnepekre hazaérkezett 

külföldről és az ünnepeket az édesanyjával, a testvérével és annak 

családjával töltötte, az általuk lakott házban. A vádlott és sértett, akik 

testvérek italoztak, majd vitatkoztak, dulakodtak. Miután a sértett felesége 

rájuk szólt, hogy ne a gyerekek előtt verekedjenek, azt az udvaron folytatták. 

A vádlott több alkalommal ököllel fejen ütötte a testvérét, aki 

koponyazúzódást szenvedett és vérezni kezdett. Az édesanyjuk ugyan 

szétválasztotta őket, de később a vádlott ismét a sértetthez lépett, és két 

alkalommal mellkasfélen szúrta, melynek következtében életveszélybe 

került, vérző sérüléseit a mentők kiérkezéséig édesanyja és felesége 

próbálta elszorítani. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2018. 11. 28. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 
10.B.32/2018. V. M. vádlott 

 

halált okozó ittas 

állapotban 

elkövetett 

járművezetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 11. 28. 9:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást annak a – vádbeli 

időpontban próbaidős rendőr – vádlottnak az ügyében, aki vádirati tényállás 

szerint szolgálati idején kívül a néhai sértettel együtt szórakozott, italozott. A 

vádlott a néhai sértett tiltakozása ellenére magához vette egy Opel Combo 

típusú autó kulcsait és mindketten – a tulajdonos tudta és beleegyezése 

nélkül – beültek az autóba és elindultak Sárospatak belvárosa felé. Az autót 

a vádlott vezette, és a megengedett 40, majd 50 km/h-s sebességet 

meghaladó 90-95 km/h-s sebességgel haladtak. Az egyik kanyarban a 

vádlott elvesztette a jármű feletti uralmat és kb. 70 km/hs sebességgel egy 

fának csapódtak. A sértett testszerte elszenvedett súlyos sérülései miatt a 

helyszínen életét vesztette. A vádlott életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



2018. 11. 28. 

 

Miskolci Törvényszék • Fazekas utcai épület II./216. sz. tárgyalóterem 
13.P.20.601/2016.  személyiségi 

jogok megsértése 

2018. 11. 28. 10:00 

Várhatóan ítélethirdetéssel folytatódik a Miskolci Törvényszéken az a 

polgári per, melyet két jogvédő szervezet indított meg egy önkormányzattal, 

egy polgármesteri hivatallal és a rendészettel szemben. Kereseti 

kérelmükben előadták, hogy a miskolci szegregátumokban 2011. január 1. 

óta folytatott, összehangolt, közös hatósági ellenőrzések szervezésével, azok 

lebonyolításával, diszkriminatív lakásrendeleti módosítással, a „nyomortelep- 

felszámolással”, a „fészekrakó-problémával” kapcsolatos kommunikációval 

az alperesek a mélyszegénységben élő, túlnyomórészt roma származású 

lakosokat zaklatásban és közvetlen hátrányos megkülönböztetésben 

részesítették.  Míg a számozott utcák hátrányos megkülönböztetést 

megvalósító felszámolásával a megjelölt csoportot zaklatásban részesítették 

és részesítik társadalmi, vagyoni helyzetük és nemzetiségi hovatartozásuk 

miatt, folyamatosan megsértve ezzel az egyenlő bánásmódhoz való jogukat. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 



2018. 11. 29. 
 

Mezőkövesdi Járásbíróság• 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.328/2018. G. F. vádlott  hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 11. 29. 9:00 

Tárgyalást 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 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. 11. 29. 
 

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • I./126. sz. tárgyalóterem 
3.Bf.280/2018. O. A. és társai 

vádlottak 

zsarolás bűntette 2018. 11. 29. 13:45 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a „csernelyi 

zsarolási ügyként” elhíresült büntetőperben. 

 

A vád szerint a csernelyi vádlottak jól ismerték a településen nehéz 

körülmények között élő, önálló lakással nem rendelkező sértetteket, anyát és 

lányát. A sértettek kiszolgáltatott helyzetét kihasználva havi jövedelmük 

feléért megfelelő szállást és ellátást ígértek nekik. A sértettek az ajánlatot 

elfogadták és beköltöztek a vádlottak ingatlanára. A vádlottak a sértettektől a 

jövedelmüket elvették, őket éheztették, munkára kényszerítették. 

Az első fokon eljáró Ózdi Járásbíróság az ügyben kilenc tárgyalást tartott, 

kihallgatta a vádlottakat, a sértetteket és a tanúkat, szakértői véleményt 

szerzett be, majd 2018. január 18. napján kihirdetett ítéletében kifejtette, 

hogy a vádat az ügyészség nem bizonyította, ezért a vádlottakat felmentette. 

A bíróság által megállapított tények szerint a sértettek 2012 májusában 

költöztek be a vádlottak ingatlanába, ahol 2014. év végéig éltek. Ezalatt teljes 

jövedelmüket átadták a vádlottaknak, akik ennek fejében lakhatást, hideg és 

meleg étel formájában ellátást, tűzifát biztosítottak a sértetteknek. A 

sértettek havonta néhány ezer forint "költőpénzt" kaptak a vádlottaktól. A 

sértetteket nem kötelezték munkára, azonban az általuk használt lakrészt és 

a ház körüli udvart ők takarították. A bíróság a zsarolás és kényszermunka 

bűntette miatt emelt vád alól bizonyítottság hiányában mentette fel a 

vádlottakat. 
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