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2018. 03. 12. 

 

Miskolci Törvényszék • I./126. sz. tárgyalóterem 

1.Bf.851/2017. B. M. vádlott 

 

közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2018. 03. 12. 13:00 

Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék fellebbviteli tanácsa annak a 

szlovák állampolgárságú vádlottnak az ügyében, akit az első fokon eljáró 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság bizonyítottság hiányában felmentett a maradandó 

fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétségének 

vádja alól. 

A vádlott a 37. számú főúton Miskolc irányából Sárospatak felé közlekedve, a 

megengedett 90 km/h-ás sebességet túllépve, súlyosan megzavarta a vele 

szemben szabályosan közlekedő sértettet, azáltal, hogy szabálytalanul kezdett 

előzésbe. A sértett megijedt, áttért a menetirány szerinti bal oldali sávba, ahol 

összeütközött az előzésből akkor már saját forgalmi sávjába visszatérő vádlot-

tal. A vádlott és utasa, valamint a sértett is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket 

szenvedtek. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2018. 03. 12. 

 

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem 

7.Bf.1024/2017. A.J.J. vádlott 

 

prostitúciót folytató 

személlyel való 

kitartással elkövetett 

gyermekprostitúció 

kihasználásának 

bűntette 

2018. 03. 12. 9:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak a 

büntetőperében, aki ellen prostitúciót folytató személlyel való kitartással 

elkövetett gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt indult 

büntetőeljárás. 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott tudomással 

bírt arról, hogy egy ismerőse lakásában  három olyan kiskorú sértett él, akik 

megszöktek a gyermekvédelmi intézetből, majd prostitúciós tevékenységet 

kezdtek el folytatni. Ezen tevékenységből származó bevételt átadták a lakás 

tulajdonosának. A vádlott 2014. tavaszától 2014. év végéig a fentiekhez akként 

nyújtott segítséget, hogy a kiskorú sértetteket napi rendszerességgel 

gépkocsijával a város egy távolabbi pontjába fuvarozta, ahol a prostitúciós 

tevékenységet ismerősével együtt felügyelte. Esténként elkérték a bevételt, 

majd a vádlott visszafuvarozta a lányokat a tartózkodási helyükre. Amikor a 

sértetteknek sikerült megszökniük, egyikük ismeretlen helyre távozott, míg a 

másik két kiskorú visszament a gyermekvédelmi intézetbe. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 03. 12. 

 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. sz. tárgyalóterem 

4.B.429/2017. B. Gy. vádlott 

 

felfegyverkezve 

elkövetett közfeladatot 

ellátó személy elleni 

erőszak bűntette 

2018. 03. 12. 13:00 

Első tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki ellen felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádlott nem engedte, hogy a Humánszolgáltató Központ munkatársai kiskorú 

gyermekét elszállítsák egy bentlakásos iskolába. A központ munkatársait, akik 

közfeladatot ellátó személynek minősülnek, a vádlott egy kb. egy méter hosszú 

fémcsővel hadonászva próbálta kizavarni a házuk udvaráról, miközben kiabálva 

szidalmazta őket. A sértettek rendőri segítséget kértek. Miután a rendőrök 

megérkeztek a helyszínre, a vádlott megfenyegette az egyik sértettet, hogy ha 

a gyermeke nem jön haza a hétvégén, akkor jövő héten bemegy a központba 

és „szívébe állítja a kést.” 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 03. 13. 

 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

16.B.526/2017. K. G. és társa 

vádlottak 

halált okozó, foglalkozás 

körében elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés 

vétsége 

2018. 03. 13. 11:30 

Ítéletet hirdet a Kazincbarcikai Járásbíróság annak vádlottnak az ügyében, 

aki ellen halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott képesítéssel rendelkező 

gázszerelő, míg a II. rendű vádlott a perrel érintett múcsonyi ingatlan 

tulajdonosának férje, aki a ház körüli karbantartási, felújítási munkákat 

szokásosan végezte. A II. rendű vádlott 2009 júliusában a fürdőszobai 

nyílászárót fáról műanyagra cserélte. A szerelési útmutatóban foglaltak 

ellenére azonban a szükséges légbevezetőt nem szerelte be, így a megfelelő 

szellőzés nem volt biztosított. A II. rendű vádlott még ebben a hónapban 

megbízta az I. rendű vádlottat a fürdőszobai kazán cseréjével. Az I. rendű 

vádlott a munkálatok során a rá vonatkozó szakmai szabályok betartásával 

köteles lett volna meggyőződni a gázkészülék légellátásának 

megfelelőségéről, ezt azonban – más foglalkozási szabályok megsértése 

mellett – elmulasztotta. 

A II. rendű vádlott felesége 2010-ben a sértett családjának adta el az ingatlant. 

A sértett 2012 novemberében a meleg vizet folyamatosan engedve hosszasan 

fürdőzött. Órákkal később nevelőapja talált rá holtan. A sértett szén-monoxid 

mérgezés okozta eszméletvesztése miatt fulladt vízbe, amely közvetlen oksági 

összefüggésben áll a vádlottak foglalkozási szabályszegésével. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 03. 14. 

 

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem 

7.Bf.288/2017. dr. T.E. 

 

ügyvédi visszaélés 

bűntette 

2018. 03. 14. 13:00 

Várhatóan ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa az 

ügyvédi visszaélés bűntette miatt indult büntetőügyben. 

A Kazincbarcikai Járásbíróság által megállapított tényállás szerint az ügyvéd 

foglalkozású vádlott 2014. évben a sértettektől több részletben átvett 

170.000.- forint összegű megbízási díjat, mely ellenében teljes körű ügyvédi 

tevékenység kifejtését vállalta a sértettek kártérítési ügyében. A vádlott a 

sértettekkel való találkozás alkalmával az ügyintézést illetően valótlan 

adatokat közölt a megbízóival. A keresetlevelet nem készítette el, a bírósághoz 

nem nyújtotta be, perbeli képviseletet nem látott el. 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat pénzbüntetésre és ügyvédi foglalkozástól 

eltiltásra ítélte. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018. 03. 14. 

 

Miskolci Járásbíróság • Fsz./22. sz. tárgyalóterem 

21.B.1036/2017

. 

A.K. + 2 társa 

 

hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2018. 03. 14. 13:00 

 

Ítéletet hirdet a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult eljárás. 

A vád szerint az ittas állapotban lévő terheltek 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 II. r. terhelt 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. terhelt is, majd a kialakult a helyzetnek két ott 

tartózkodó vendég közrehatásával a kiérkező rendőri erősítés tagjai vetettek 

véget. 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2018. 03. 14. 

 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

7.Fk.131/2016. fk. J.Cs. + 6 

társa 

 

kerítés bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 03. 14. 9:00 

Ítéletet hirdet az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben kerítés bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárás. 

A vádirat szerint az I. r. vádlott arra kérte a fiatalkorú III. r. vádlottat, hogy be-

széljen rá fiatal – akár 18 év alatti – lányokat, hogy férfiakkal pénzért szexuális 

cselekményt végezzenek. Ezt követően a III. r. vádlott felhívta a kiskorú sértet-

tet, aki beleegyezett a prostitúciós tevékenységbe. A sértett körülbelül 30 alka-

lommal végzett pénzért szexuális cselekményt, mely alkalmakat az I. r. és a II. r 

vádlottak szervezték meg, többek között a IV-VII. r. vádlottakkal, alkalmanként 

2.000.- Ft-ért. 

 

A sértett ebben az időszakban, 2014 szeptemberétől októberéig az I. r. vádlott 

lakásán élt. Miután az I. r. vádlott megtudta, hogy a lány szeretne elmenni, rend-

szeresen fenyegette őt, valamint az ajtót is rendszeresen kulcsra zárta. 

 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2018. 03. 14. 

 

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem 

7.Bf.977/2017 T. R. vádlott 

 

halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége és más 

bűncselekmény 

2018. 03. 14. 11:45 

Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék fellebbviteli tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, akit az első fokon eljáró Kazincbarcikai Járásbíróság 

bűnösnek talált halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és 

segítségnyújtás elmulasztásának bűntette vádjában. 

A vádlott a 26. számú főúton Sajószentpéter irányából Kazincbarcika felé a kije-

lölt gyalogos-átkelőhely miatt előírt 60 km/h-ás sebességkorlátozást túllépve 

közlekedett és nem észlelte időben az ott áthaladó két sértettet, akiket elütött. 

A vádlott és utasa kiszálltak az autóból és az úttesten mozdulatlanul fekvő sér-

tetteket az az út szélére húzták, majd a Kazincbarcika felől értük érkező gépko-

csiba szálltak és elhagyták a helyszínt. Az egyik sértett a helyszínen életét vesz-

tette, erőszakos halálát közvetlenül a baleset okozta. A másik sértett nyolc na-

pon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


