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2019. 03. 11. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 

1.B.538/2016. R. T. és társa 

vádlottak 

maradandó 

fogyatékosságot okozó 

foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2019. 03. 11. 08:15 

Tárgyalást tart 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 
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2019. 03. 11. 

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • I./126. sz. tárgyalóterem 

1.Bf.10/2019. G. B. és társa 

vádlottak 

kifosztás bűntette 2019. 03. 11. 08:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

két fiatal férfi vádlottnak az ügyében, akik az elsőfokú ítélet szerint 2017. 

áprilisában Szikszón egy élelmiszerbolt előtt az ittas állapotban lévő 

sértettnek „herbálos” cigarettát adtak, hogy még inkább elbódítsák, és 

állapotát kihasználva elvették a nála lévő mindösszesen 4.400,- forintját. A 

sértett a korábban elfogyasztott alkoholtól és a bódító hatású anyagot 

tartalmazó cigarettától szédült, egyensúlyát elveszítette, rosszul lett.  

Az első fokon eljáró Szikszói Járásbíróság kifosztás bűntette miatt az I. r. 

vádlottat 2 év 6 hónap, míg társát 3 év börtönbüntetésre ítélte. A vádlottak a 

büntetés enyhítése érdekében jelentettek be fellebbezést. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 03. 11. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.43/2017. Dr. Sz. Sz. J. és 8 társa 

vádlottak  

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2019. 03. 11. 9:00 

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. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 03. 12. 

 

Miskolci Járásbíróság • 13. sz. tárgyalóterem 

29.B.2875/2017. H. I. A. és 

társai  

vádlottak 

aljas indokból, a sértett 

sanyargatásával, fegyveresen 

elkövetett személyi szabadság 

megsértésének bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 03. 12. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak 

büntetőügyében, akikkel szemben aljas indokból, a sértett sanyargatásával, 

fegyveresen elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint 2017 júniusában a sértett megtudta barátnőjétől, 

hogy korábban együtt élt az I. rendű vádlottal. Ennek tisztázása érdekében 

felkereste az I. rendű vádlottat a lakásán, azonban csak barátnője (a későbbi 

III. rendű vádlott) volt otthon, ezért a sértett közölte, hogy később 

megpróbálja még felkeresni. A sértett magatartása nem volt agresszív. 

Ezután egy találkozás alkalmával az I. rendű vádlott indokolatlan 

bosszúvágyból (amiért a sértett „rájött a családra”) megállásra kényszerítette 

a sértettet, arcon ütötte, majd a II. rendű vádlott többször nagy erővel 

belerúgott az akkor már földön fekvő sértettbe, akit magukkal vittek az I. 

rendű vádlott lakásához. A lépcsőházban csatlakozott hozzájuk a III. rendű 

vádlott. A vádlottak a lépcsőházban letérdepeltették és folyamatosan 

bántalmazták, bocsánatkérésre, megalázó mondatok kimondására és 

feladatok elvégzésére kényszerítették a sértettet. Ezt követően a sértettet 

egy benzinkúthoz vitték autóval, ahol további megalázó cselekményekre 

kényszerítették. A sértett nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos, horzsolásos 

sérüléseket szenvedett. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 03. 12. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.Fk.40/2017. H. R. és társai 

vádlottak 

életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 03. 12. 

2019. 03. 14. 

9:00 

9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a Borsod megyei Mérán egymás családtagjai ellen fordulva 

okoztak életveszélyes sérülést. 

A vádirat szerint a két mérai család már korábban elmérgesedett viszonya, 

fel-fellángoló vitája fajult tettlegességig. Az ügy hat vádlottja 2016. április 3-

án összeveszett, dulakodtak, lökdösődtek, majd az egyik vádlott ellökte a 

társát, aki hanyatt esett, fejét az útpadkához ütötte és elájult. 

Koponyasérüléseket szenvedett, életveszélyes állapotba került.  

A tárgyalás március 14-én 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu  
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2019. 03. 13. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.37/2018. L. Cs. vádlott emberölés 

bűntette 

2019. 03. 13. 8:00 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart annak a vádlottnak az ügyében, aki 

vádirat szerint szilveszter éjjelén ölte meg édesapját. 

A vádlott és szülei 2017. december 31-ig együtt éltek nyékládházi 

otthonukban. A vád szerint az év utolsó napján már a délutáni órákban 

megkezdték az italozást, mely estére veszekedésbe torkollott. A férfi a 

lépcsőnek háttal álló apját lelökte a lépcsőről, aki nekiesett a bejárati ajtónak. 

Ekkor a vádlott egy 3 cm széles, 1 méternél hosszabb fa karóval legalább két 

alkalommal fejbe vágta a földön fekvő sértettet, majd fojtogatta őt. A vádlott 

6 órával később értesítette a mentőket, akik már csak a halál tényét tudták 

megállapítani. 

A tárgyaláson perbeszéd várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 03. 13. 

Miskolci Törvényszék • Fszt./24. sz. tárgyalóterem 

12.Fk.24/2018. B.Gy. vádlott 

és 7 társa 

szexuális erőszak 

bűntette 

2019. 03. 13. 10:00 

Tárgyalást tart a törvényszék annak a nyolc vádlottnak az ügyében, 

akikkel szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére 

azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva többek által elkövetett 

szexuális erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárás.  

A vád szerint 2017. június 15-én az esti órákban a Kesznyétenben lakó, 

kiskorú lány az ugyancsak helyben lakó barátjához indult, amikor útközben 

találkozott az I. r. vádlottal, aki cigarettával kínálta, melyet elfogadott. A 

cigarettától a lány végtagjai zsibbadni kezdtek, majd az I. r. vádlott és a 

hozzájuk csatlakozó VI. r. vádlott egy romos házba kísérték, ahol további 

cigarettára gyújtottak. Ezt követően a kábult állapotban levő sértettel 

szemben szexuális cselekményeket végeztek akarata ellenére, ahogyan azt 

tette az időközben a helyszínre érkező V. r. vádlott is. Ezután a lányt az ekkor 

érkező II. r. vádlott a III. r vádlott házába vitte, ahol a II.-V. r., és a VII. és VIII. 

r. vádlottak megerőszakolták, lefogták és bántalmazták. 

A bizonyítási eljárás befejezése várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 03. 13. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.16/2018. V. Z. és társai 

vádlottak 
életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette 

2019. 03. 13. 13:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik a 

vádirat szerint Putnokon egy vita során, 2017. március 3-án a sértettet ököllel, majd egy 

bottal ütötték és testszerte rugdosták, majd a mozdulatlan sértettet magára hagyták. A 

sértett életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett, minek következtében 

beszédképtelenné vált. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu  
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2019. 03. 14. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.258/2018. V. R. és 3 társa 

vádlottak 

 

csoportosan 

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2019. 03. 14. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás lényege szerint a sajószentpéteri rendőrőrs beosztottjai 

ittas járművezetés vétsége és más szabálysértések miatt kívántak intézkedni 

2018. március 11-én az I. rendű vádlottal szemben, amelyet a vádlottak 

akadályozni próbáltak úgy, hogy ordítozva fenyegették őket. Kilátásba 

helyezték, hogy lakóhelyükön keresik fel őket, és fizikai bántalmazásra, 

súlyos sérülések okozására kerül majd sor. A rendőrök segítséget kértek, és 

így tudták az intézkedést befejezni. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 03. 14. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 29. sz. tárgyalóterem 

12.Fk.1290/2018. B. S. és 3 társa 

vádlottak 

közérdekű üzem 

működése 

megzavarásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 03. 14. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2017 márciusában Belegrádnál a Hernád 

folyón átívelő kábelt levágták, majd értékesíteni akarták azt. Mikor a kábel 

burkolatát égetni kezdték, füst keletkezett, melyet a hernádkaki 

önkormányzat dolgozói észleltek. Amikor az önkormányzat munkatársa a 

helyszínre érkezett a vádlottak elfutottak. 

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 

tartott. A vádlottak a nyomozás során a bűncselekmény elkövetését 

beismerték. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


