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2019. 01. 07. 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

7.B.102/2018. F. J. vádlott súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás 

bűntettének 

kísérlete és 

uzsora bűntette 

2019. 01. 07. 8:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a 

sértettek nehéz anyagi helyzetét kihasználva néhány tízezer forintos 

összegeket havi 70%-os kamattal nyújtott kölcsönbe. Az egyik sértettet orra 

eltörésével is megfenyegette, de ígéretét nem váltotta be.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 01. 07. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.36/2018. B. M. és 3 társa 

vádlottak 

 

életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 01. 07. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirati tényállás lényege szerint az I. rendű és a II. rendű vádlottak is egy 

társaság körében, a III. rendű és IV. rendű vádlottak is egy társasággal 

tartózkodtak a sárospataki vasútállomás épületénél. Az I. rendű és a IV. 

rendű vádlottak ismerték egymást korábbról, mert egy intézetben töltötték 

szabadságvesztés-büntetésüket. Ebből az időszakból származó konfliktusuk 

miatt szóváltás, majd dulakodás alakult ki köztük. A II. rendű és a III. rendű 

vádlottak közbeavatkoztak, többen kést ragadtak, míg a verekedés közben 

az I. rendű vádlott mellkason szúrta a III. rendű vádlottat, akinek mintegy fél 

liternyi vér került a mellüregébe. E sérülés nyolc napon túl gyógyuló, 

közvetetten életveszélyes. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2019. 01. 08. 

Miskolci Járásbíróság • 29. sz. tárgyalóterem 

12.B.2690/2017. K. G. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette 2019. 01. 08. 08:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben rablás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak interneten keresztül négy nagyobb 

értékű órát rendeltek álnéven, házhozszállítással, utánvéttel. Az I. r. vádlott 

a csomagküldő szolgálat alkalmazottjával a kiszállítás napján többször is 

telefonon egyeztetett, a futár a megjelölt címen csengetett, azonban senki 

nem nyitott ajtót. Ekkor a vádlottak sötét ruházatban, símaszkban a 

járműhöz léptek és gázspray-vel a futárra fújtak, aki kimenekült a járműből. 

Az egyik vádlott eltulajdonított a három csomag közül kettőt, amelyekben 

két nagy értékű, összesen mintegy 800.000,- forint értékű óra volt. 

Perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 01. 08. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.290/2018. G. M. és társai 

vádlottak 

csoportosan 

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2019. 01. 08. 08:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik az intézkedő rendőrökre támadtak, ezért velük szemben 

csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint egy edelényi lakóház udvarára csendháborítás miatti 

lakossági bejelentés alapján érkeztek ki a rendőrök. Az udvaron lévők trágár 

módon kiabálni kezdtek a rendőrökkel, egyikük meg is indult feléjük, ezért 

vele szemben testi kényszert alkalmaztak és a szolgálati gépkocsihoz 

kísérték. Ezt látva a vádlottak megpróbálták az intézkedéssel érintett 

társukat kiszabadítani, a rendőrök karját rángatni kezdték és közben 

fenyegetően kiabáltak. A rendőrök végül könnygázt alkalmazva vetettek 

véget az intézkedés erőszakos akadályozásának. 

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


2019. 01. 09. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.23/2018. M. S. vádlott 

és 2 társa  

nyereségvágyból 

elkövetett 

emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 01. 09. 

 

8:00 

A törvényszék tárgyalást tart azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében, 

akik 2017. szeptember 15-én Göncruszkán otthonában úgy megverték a 80 

éves sértettet, hogy az néhány nap múlva belehalt sérüléseibe. 

A vád szerint a három férfi az esti órákban Göncruszkára ment, 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 vádlottak a házból aranyékszereket és egy televíziót 

vittek magukkal. A sértettre másnap találtak rá ismerősei. Az idős nőt súlyos, 

életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol öt nappal később 

elhunyt. 

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


 

2019. 01. 09. 

Miskolci Törvényszék • 28. sz. tárgyalóterem 

6.Fk.9/2017. fk. M. M. és 2 

társa vádlottak 

 

életveszélyt okozó 

testi sértés és 

más 

bűncselekmény 

2019. 01. 09. 10:00 

 

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. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 

2019. 01. 09. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

9.B.328/2017. K. J. vádlott 

 

Közúti baleset 

gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2019. 01. 09. 13:00 

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 

 

  



2019. 01. 10. 

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.B.22/2018. L. M. és 4 társa 

vádlottak 

nyereségvágyból, 

különös 

kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény 

elhárítására idős 

koránál fogva 

korlátozottan képes 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

2019. 01. 10. 08:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a nyéstai emberölési ügyként 

ismertté vált büntetőperben. 

A vádirat lényege szerint az öt vádlott 2017. április 9-én éjjel azért ment a 

sértett lakásához, hogy tőle pénzt szerezzenek. Hárman bementek a házba, 

ketten az udvaron maradtak, figyelték nem jön-e valaki. Az egyik vádlott az 

ágyban fekvő 86 éves sértettre egy vascsővel több ütést mért, minek 

következtében a sértett nő életét vesztette. Az elszenvedett sérülések 

különösen nagy testi és lelki gyötrelmet okoztak sértettnek, akinek életét az 

azonnali orvosi ellátás sem menthette volna meg. A vádlottak a lakásból 

pénzt és élelmiszert vittek el.  

A vádlottakkal szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett emberölés miatt folyik büntetőeljárás. A vádlottak 

letartóztatásban vannak, cselekményük akár életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel is büntethető. Az előkészítő ülésen a vádlottak egyike 

sem tett beismerő vallomást. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 

2019. 01. 10. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.172/2017. B. J. és 3 társa 

vádlottak 

forgalombahozatallal 

elkövetett 

kábítószerkereskedelem 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 01. 10. 9:00 

 

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság a forgalomba hozatallal elkövetett 

kábítószerkereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt indult 

büntetőügyben. 

A vádirati tényállás szerint a II. és III. r. vádlottak kábítószert kívántak vásárolni. 

Megkeresték a IV. r. vádlottat, hogy egy közeli településre ellenérték fejében 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 megvárta. A 

kábítószert a II. és a III. r. vádlott a gépjárműben elrejtette. A visszaúton történt 

rendőri ellenőrzés során azonban a rendőrök a kábítószert megtalálták és a 

vádlottakat előállították. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu


 

2019. 01. 10. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.179/2017. G. R. vádlott züllött életmód 

folytatására rábírni 

törekvéssel 

elkövetett kiskorú 

veszélyeztetésének 

bűntette 

2019. 01. 10. 13:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki ellen kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlott a 12 éves, lakásotthonban nevelkedő sértettől 

megkérdezte, hogy nem akar-e prostitúciós tevékenységet folytatni. 

Elmondta, hogy amennyiben elvállalná, a bevétel felét megtarthatná. Amikor 

a lány elutasította a felkérést, a vádlott tovább érdeklődött, hogy a sértett 

ismer-e a korábbi tartózkodási helyéről, a gyermekotthonból olyan lányokat, 

akik a fentieket vállalnák. Miután a vádlott ismét elutasító választ kapott, a 

kapuhoz kísérte az éppen távozni szándékozó, ijedt sértettet, majd a nála lévő 

kést láthatóvá téve felhívta a figyelmét, hogy meg ne bánja, hogy nem áll be, 

és ha meggondolja magát, menjen vissza. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 
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