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2018. 08. 30. 

 

Miskolci Törvényszék • 127. tárgyalóterem 

5.B.18/2018. A. B. vádlott és 2 

társa 

Tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére, előre 

kitervelten, 

társtettesként 

elkövetett emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 08. 30. 9:00 

A Miskolci Törvényszék folytatja a bizonyítást azoknak a vádlottak az ügyében, 

akikkel szemben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, előre 

kitervelten, társtettesként elkövetett emberölés bűntette és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak egy háztartásban éltek. Az I. rendű vádlott 

tíz éven át kényszerítette vér szerinti leánygyermekét arra, hogy vele szexuális 

kapcsolatot létesítsen. A lány terhes lett és titokban gyermeket szült. A gyermek 

származását titkolták a településen, apa nélkül anyakönyvezték. A lány, aki 

egyben az ügy III. rendű vádlottja, ismét teherbe esett. Ekkor az I. rendű vádlott 

és felesége, a II. rendű vádlott – aki évek óta tudott a szexuális erőszak tényéről, 

és az ellen semmit nem tett – közösen elhatározták, hogy a terhesség tényét 

eltitkolják. A gyermek születését követően az életképes csecsemőt ruhába 

tekerték és egy táskába helyezve az ágyneműtartóba rejtették. A csecsemő 

ellátatlanság miatt, körülbelül négy óra múlva meghalt. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

06-46/815-386, 30-389-1867 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.98/2016. H. L. vádlott 

 

erőszakkal, 

fenyegetéssel 

elkövetett kerítés 

bűntette 

2018. 08.30. 11:00 

Folytatja  az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügye tárgyalását, 

aki a vád szerint 2015 júliusában megjelent a sértettnél, hogy szálljon be 

az autójába, mert ha nem engedelmeskedik, akkor megöli őt és 

gyermekét is. A sértett ekkor beült az autóba, majd a vádlott elvitte 

Németországba, Lipcsébe, ahol róla erotikus tartalmú fotókat készített 

és arra kényszerítette fenyegetéssel, hogy alkalmi partnereinek 

szexuális szolgáltatást nyújtson 30-50 euróért. A pénzt a vádlott a 

sértettől elvette, őt többször bántalmazta. A sértettnek néhány nap 

múlva sikerült a vádlott telefonját megszereznie és hazatelefonálni 

édesanyjának, akitől segítséget kért. 

 

 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 08. 31. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

4.B.338/2017. Sz. L. vádlott 

 

Közúti baleset 

gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2018. 08. 31. 08:00 

Folytatja a tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 

indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2017 májusában a 37. sz. főúton Szerencs 

irányából Miskolc felé közlekedett gépkocsijával, ám az előtte haladó sértett 

autójától nem tartotta be a szükséges követési távolságot. A sértett észlelve 

az úttestre korábban egy másik autóról lehullott és szétszóródott 

fadarabokat, lassítani kezdett, amelyet a vádlott ugyan észlelt, de a nem 

megfelelő mértékű követési távolság miatt vészfékezés ellenére sem tudta 

elkerülni az ütközést. Az ütközés következtében a sértett autója „átlökte” a 

szembejövő forgalmi sávba, ahol összeütközött a néhai sértett által vezetett 

tehergépkocsival, amelynek vezetője az elszenvedett súlyos sérülései miatt a 

helyszínen életét vesztette. A vádlott nyolc napon túl gyógyuló sérülést 

szenvedett. 

 

Az ügyben előreláthatóan a bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


