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2019. 03. 25. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 
10.B.180/2017. K. G. vádlott Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2019. 03. 25. 9:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a 

vádlottnak a büntetőügyében, akivel szemben halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vád szerint a terhelt 2016. szeptember 23-án a délutáni órákban Cigánd felől 

Sárospatak irányába a 3814. számú úton a munkáltatója gépjárműjével 

közlekedett, amikor a tehergépkocsi bal oldalával 1,1 méterre áttért a haladási 

iránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, majd a jármű bal első sarokrésze a 

vele szemben közlekedő személygépkocsi bal első sárvédőjével 

összeütközött. A járműben két felnőtt és három kiskorú sértett foglalt helyet. 

A baleset következtében a gépjármű vezetője, és az egyik kiskorú sértett a 

helyszínen életüket vesztették, míg két utas 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedett, egy kiskorú sértett pedig 8 napon túl gyógyuló 

sérülést szenvedett. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése 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/


 

2019. 03. 25. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

7.B.72/2018. dr. T. E. vádlott 

 

ügyvédi 

visszaélés 

bűntette 

2019. 03. 25. 9:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak az ügyvéd foglalkozású 

vádlottnak az ügyében, aki a vád szerint hivatását felhasználva csalást, 

sikkasztást, ügyvédi visszaélést és okirathamisítást követett el. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2012. évben teljes körű jogi képviselet 

ellátására kötött tartós megbízási szerződést a sértett gazdasági társaság 

képviselőjével. A sértett a megbízási díjat rendszeresen fizette a vádlottnak. 

2013-ban a sértett képviselője 15 millió forint összegű követelése 

érvényesítésére kérte a vádlottat, melynek teljesítésére az ügyvéd a 

megbízási szerződés keretein belül ígéretet tett, azonban semmilyen 

intézkedést nem foganatosított. A vádlott mulasztása miatt a sértett a 

követelését az adós céggel szemben indult felszámolási eljárásban nem tudta 

érvényesíteni. 

Egy másik alkalommal a sértett társaság jelzálogjog törlése iránti ügyintézésre 

adott megbízást a vádlottnak. A vádlott ígértet tett az ügyintézésre, azonban 

munkát nem végzett, eljárást nem kezdeményezett a sértett érdekében. 

2013-ban a vádlottat egy magánszemély ügyfele azzal bízta meg, hogy tegyen 

feljelentést a nevében. A vádlott erre ígéretet tett, a sértettet téves 

információkkal látta el, azonban az ügyben nem intézkedett. 

Egy másik esetben – 2016 áprilisában – 1.200.000.- forintot vett át egyik 

ügyfelétől azért, hogy ügyében perújítást kezdeményezzen. A megbízás 

teljesítésével kapcsolatban a sértettel és családtagjaival valótlan 

információkat közölt, munkája igazolására hamis okiratokat mutatott nekik. 

Miután kiderült, hogy semmit nem tett a megbízás teljesítése érdekében, az 

átvett megbízási díjat visszafizette. 

2017-ben az ügyvéd vádlott ingatlan adásvételi szerződés készítésére kapott 

megbízást. A megállapodás szerint a vevő a vételár utolsó részletét a vádlott 

letéti számlájára utalta át. A vádlott az átutalt pénzt nem fizette ki a 

jogosultaknak, őket valótlan állításokkal hitegette, majd több hónap elteltével 

a pénz egy részét átadta nekik, azonban több mint 3.000.000.- forinttal nem 

számolt el. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 03. 25. 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.96/2018. M. Cs. vádlott uzsora bűntette 2019. 03. 25. 10:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, akivel 

szemben uzsora bűntette miatt indult büntetőeljárás.  

A vádirat szerint a vádlott 2017-ben a Halmaj községben élő sértetteknek, 

rászorult helyzetüket kihasználva nyújtott kölcsönt. Volt olyan eset is, hogy 

2.000.- forintot adott kölcsön, majd a két sértett a következő hónapban 

30.600.- forintot adott vissza. A vádlott követelése súlyos nélkülözésnek tette 

ki a sértetteket, és gyakorlatilag éheztek. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

  



2019. 03. 25. 

Miskolci Törvényszék • 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.6/2019. K. Cs. vádlott kerítés és más bűncselekmények 2019. 03. 25. 8:30 

Első tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, akivel 

szemben kerítés, kitartottság, kapcsolati erőszak és zaklatás miatt indult eljárás. 

A vád szerint a férfi arra kényszerítette élettársát, hogy Miskolcon, a Zsarnai Piac 

környékén prostitúciós tevékenységet végezzen, és az így megkeresett pénzt teljes 

egészében át kellett adnia neki. Hogy ennek élettársa eleget tegyen, többször 

bántalmazta, fenyegette. 

A bizonyítási befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • 118. sz. tárgyalóterem 

7.Bf.844/2018. T. G. vádlott halált okozó foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

vétsége 

2019. 03. 25. 10:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

férfinak az ügyében, akit halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétségében mondott ki bűnösnek az első fokon eljárt Ózdi 

Járásbíróság. 

Az elsőfokú ítélet szerint a sértett alkalmi munkavégzés keretében a cefreerjesztő 

tartály belső tisztítását végezte a pálinkafőzőben. A vádlott a szükséges 

munkavédelmi oktatásban őt nem részesítette, így különösen nem hívta fel a 

figyelmét a tartályban fejlődő gázok kockázatára, arra, hogy az erjedési folyamat 

közben szén-dioxid keletkezik, amely színtelen, szagtalan, fulladást okozó gáz. A 

tartályon kívül tartózkodó, munkát felügyelő másik alkalmi munkavállaló pedig 

nem volt felszerelve a szükséges mentő eszközökkel, illetve nem rendelkezett 

megfelelő ismeretekkel. Mivel a vádlott már 2013 óta vezetője volt a cégnek, 

tudomása is volt arról, hogy nem szakszerűen történik a tartályok tisztítása, a 

munkavégzés biztonságos feltételeit azonban ennek ellenére nem követelte meg.  

A sértett a tartályba való leereszkedést követően heveny oxigénhiány miatt 

elveszítette eszméletét, majd fulladás következtében elhunyt. Halála közvetlen 

oksági összefüggésben áll a vádlott többszöri szabályszegéseivel. 

A bíróság a pálinkafőzéssel foglalkozó gazdasági társaság vezetőjével szemben a 

fenti bűncselekmény miatt 1 év – 2 évre felfüggesztett – fogházbüntetést szabott 

ki, valamint 1 évre eltiltotta a desztillált szeszes ital gyártása foglalkozástól is. 

A döntéssel szemben a vádlott és védője fellebbezést jelentett be. 

Akár határozathirdetés is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.43/2018. B. R. vádlott védekezésre képtelen 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2019. 03. 25. 

2019. 03. 27. 

 

8:00 

8:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék a 

borsodnádasdi emberölési ügyben. 

A vádirat szerint az ittas és „herbálos” cigarettát is fogyasztó férfi ismerte a 

sértettet, baráti viszonyban voltak. 2017. szeptember 2-án találkozót beszéltek 

meg az esti órákra a település temploma mellett található erdei ösvényhez. A 

vádlott vitatkozott a lánnyal, majd többször ököllel arcul ütötte, aki ennek 

következtében eszméletét vesztette. A vádlott az öntudatlan állapotban lévő 

sértettet levetkőztette, majd az ösvény vízelvezetőjének csatornájába dobta a 

még életben lévő lányt. A sértett halálát vízbefulladás okozta. 

A tárgyalás március 27-én 8 órakor további tanúk kihallgatásával és 

szakértők meghallgatásával folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 03. 26. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.19/2019. D. O. és 

társa 

vádlottak 

büntetőügyben kényszerítés hatósági 

eljárásban bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 03. 26. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2018 augusztusában egy kazincbarcikai sörözőben 

szóváltásba keveredtek a sértettel, akit ütni-rúgni kezdtek nyolc napon túl 

gyógyuló sérüléseket okozva. Rendőrségi kihallgatásukra még aznap késő este sor 

került. Tanúként hallgatták meg az ügy későbbi sértettjét, akit a vádlottak a 

rendőrségről távozást követően kérdőre vontak vallomástétele miatt, 

megfenyegették, hogy vonja azt vissza, majd az I. rendű vádlott többször meg is 

ütötte az arcán. A vádlottak az ott tartózkodó személyeket is megfenyegették: 

nehogy rendőrt merjenek hívni, mert akkor ugyanígy „pórul járnak.” 

 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé teszi, 

hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – az 

előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott büntetőjogi felelősségéről. 

Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság az ügyben 

tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

 

2019. 03. 26. 

Miskolci Törvényszék • I/127. sz. tárgyalóterem 

5.B.2/2019. G. K .A. és társai 

vádlottak 

 

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 03. 26. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben kábítószer-kereskedelem bűntette és új 

pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vád szerint a vádlottak több személynek adhattak át pénzért kábítószert: 

kristályt és marihuánát, valamint herbál elnevezésű új pszichoaktív anyagot. 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé 

teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak 

– az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság 

az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 
  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 03. 26. 

 

Miskolci Járásbíróság • 301. sz. tárgyalóterem 

40.B.1903/2018. S. I. és 48 társa 

vádlottak 

előnyért hivatali kötelességét 

megszegve, üzletszerűen elkövetett 

hivatali vesztegetés elfogadásának 

bűntette és más bűncselekmények 

2019. 03. 26. 

 

9:00 

Tárgyalást tart és a vádlottak kihallgatásával folytatja bizonyítást a 

Miskolci Járásbíróság azoknak a volt pénzügyőr vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben előnyért hivatali kötelességét megszegve, üzletszerűen 

elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

 A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2011-től kezdődően rendszeresen, 

kereskedelmi mennyiségben hozott Ukrajnából Magyarországra a záhonyi 

határátkelőn át szeszes italokat, dohányárut, üdítőket, édességet és más 

élelmiszereket, hogy azokat lakóhelyén értékesítse. A vádbeli időszakban (2014. 

december-2015. július) a III.-XXIX. rendű pénzügyőr vádlottak teljesítettek 

szolgálatot a záhonyi határátkelőnél. A kilépő forgalom esetében feladatuk volt a 

járművek üzemanyag mennyiségének ellenőrzése és rögzítése egy statisztikai 

rendszerben, annak érdekében, hogy a belépéskori kontrollal együtt nyomon 

lehessen követni a lényegesen olcsóbb ukrán üzemanyag jogszerű, hét naponta 

legfeljebb egy alkalommal megengedett behozatalát. Belépő forgalom esetében 

pedig azt is ellenőrizni kellett, hogy a behozott áruk kereskedelmi mennyiségűnek 

minősülnek-e. 

Az I. rendű vádlott és társai magas kockázati szintűnek minősültek, így 

vonatkozásukban minden esetben szigorított vizsgálatot kellett volna elvégezni, 

vagyis mind a járművek, mind a poggyászok teljes körű átvizsgálását, gyanús 

esetben másodlagos vizsgálatot. 

Az I. rendű vádlott jó kapcsolatot alakított ki több pénzügyőrrel, különösen a III. 

rendű vádlottal. Ezt felhasználva információi voltak a pénzügyőrök beosztásáról, 

az esetlegesen felmerülő nehézségekről, arról, hogy kik vonhatók be a jogtalan 

előnyt elfogadók körébe. A pénzügyőröket közvetítésre kérte, győzzék meg 

társaikat az átvizsgálás mellőzéséről. Az I. rendű vádlott telefonon szervezte a 

kilépést-belépést, az információkat a pénzügyőrök üzenetben küldték el részére. 

Az egyes kötelességszegéseknek kialakult „tarifája” volt. A pénzügyőrök a 

behozott áruk vizsgálatának mellőzése mellett az üzemanyagmennyiséget is 

lényegesen kisebb mértékben rögzítették, így a vádlottak a hét naponkénti egy 

alkalomnál gyakrabban tudtak ukrán üzemanyagot behozni az országba.  

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


2019. 03. 26. 

Miskolci Járásbíróság • 30. sz. tárgyalóterem 

38.B.2154/2018. H. O. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette és 

más 

bűncselekmény 

2019. 03. 26. 9:00 

 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a Miskolci Járásbíróság 

azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik a vádirat szerint elhatározták, hogy 

Miskolcon egy prostituálttal szexuális cselekményt folytatnak, és ennek során 

észrevétlenül elveszik a nála lévő készpénzt. A sértett először a II. rendű 

vádlottnak nyújtott szexuális szolgáltatást, majd az I. rendű vádlott 

következett. A sértett elkezdte a cselekményt, amikor az I. rendű vádlott jelzett 

a II. rendű vádlottnak, hogy a sértett lábánál lévő pénztárcát vegye el, aki 

ennek eleget is tett. A sértett azonban mindezt észlelte és kiabálni kezdett. A 

II. rendű vádlott vissza akarta adni a pénzt, de társa erőteljesen rászólt, hogy 

ne tegye. A sértettet rángatni kezdte és veréssel, szurkálással fenyegette. Az I. 

rendű vádlottnak e szándékról nem volt előzetes tudomása, a fenyegetésben 

nem vett részt és azt nem támogatta. A vádlottak a készpénzzel együtt 

elhajtottak a helyszínről. 

A bizonyítási befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 03. 27. 

Szerencsi Járásbíróság • 113. tárgyalóterem 

9.B.18/2018. H. R. vádlott és 

társa 

személyi 

szabadság 

megsértésének 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 03. 27. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik egy kiskorú társukkal együtt egy 13 éves ismerősüket mintegy 

2 óra hosszán keresztül fogva tartottak. 

A vád szerint a vádlottak Facebook üzenetet írtak a kiskorú sértettnek, hogy 

jöjjön ki a ház elé, mert egyikük – utalva egy korábbi vitájukra – ki akar vele 

békülni. Amikor a sértett megjelent, egyikükkel elment az I. r. vádlott házához, 

ahonnan ugyan próbált elfutni, azonban a sértett akarata ellenére, erőszakkal 

bevitték őt az ingatlanba, ahonnan két órán keresztül nem engedték ki, és 

több alkalommal bántalmazták. 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé 

teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak 

– az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság 

az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

  



 

2019. 03. 27. 

 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • 126. sz. tárgyalóterem 

1.Bf.75/2019. V. Cs. L. 

vádlott 

védett kulturális javakkal visszaélés 

bűntette 

2019. 03. 27. 09:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

férfinak az ügyében, aki a Tornyosnémeti határátkelőhelyen műtárgyakat akart 

Szlovákiába vinni kiviteli engedély nélkül. 

Az elsőfokú ítélet szerint a férfi 2017. szeptember 13-án az éjjeli órákban 

gépkocsijával haladt a szlovák határátkelőhely felé, amikor megállították a 

rendőrök. Az ellenőrzés során kiderült, hogy az utastérben és a csomagtartóban 

nagy értékű műtárgyak vannak, melyeket Szlovákiába akart vinni, hogy ott eladja. 

A műtárgyak között festmények, elefántcsont szobrok, régi fegyverek és egy üveg 

1938-as évjáratú Tokaji Aszú volt, körülbelül 2 millió forint értékben.   

A nála levő egyes műtárgyak közül három, így egy festmény, egy elefántcsont 

szobor és egy érme kivitele a törvény rendelkezése szerint ún. kiviteli engedélyhez 

között, mellyel a vádlott nem rendelkezett. A járásbíróság ezért a vádlottat 200 óra 

közérdekű munkabüntetésre ítélte.  

Az Encsi Járásbíróság a vádlottat a kulturális javakkal visszaélés miatt 200 óra 

közérdekű munkabüntetésre ítélte. 

A döntéssel szemben vádlott és védője jelentett be fellebbezést. 

Akár határozathirdetés is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

  



2019. 03. 27. 

 

Miskolci Törvényszék• 28. sz. tárgyalóterem 
6.B.17/2018. B. Cs. vádlott  aljas indokból 

elkövetett 

emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 03. 27. 10:00 

Ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki a vád 

szerint 2017. július 17-én Mezőcsáton rágyújtotta a házat egy édesapára és 

annak három gyermekére. 

A vádlott a gyermekeit egyedül nevelő édesapával élt egy házban, ám külön 

lakrészben. A két férfi között gyakorta alakult ki veszekedés, a vádlott többször 

azzal fenyegetőzött, hogy fel fogja gyújtani a házat. Ez történt július 17-én éjjel 

is, amikor vádlott ittasan ment haza, hangosan énekelt, kiabált. A sértett 

édesapa rászólt a vádlottra, hogy ne hangoskodjon, mert felkelnek a gyerekek, 

a vádlott ezt sérelmezte és ismét a ház felgyújtásával fenyegette meg a 

sértettet. 

A vádlott távozott, majd hajnali egy órakor tért vissza a házhoz, észlelte, hogy 

a sértettek alszanak, ekkor meggyújtott egy pólót, majd a szőnyegre dobta. 

Miután a szőnyeg és később a ház is lángra kapott, a vádlott távozott a 

helyszínről. A füstre a házban tartózkodó egyik gyermek ébredt fel, aki 

felkeltette apját és testvéreit is. A két nagyobb gyermek kimenekült, azonban 

az édesapa visszament a másfél éves kislányért, amikor is a lakásban lévő 

gázpalack felrobbant. A nagy hő és a tűz következtében az édesapa és kislánya 

életét vesztette. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 03. 28. 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

3.B.27/2019. B. K. vádlott a sértett sanyargatásával elkövetett 

kényszermunka bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 03. 28. 8:30 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a vádirat 

szerint 2008-tól kezdődően a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettel megállapodott, 

hogy a mindenkori ház körüli munkákat lakhatás, élelem és napi fizetség fejében elvégzi. 

2010-ig a megállapodásnak megfelelően a sértett a lakhatáson felül napi háromszori 

étkezést és „zsebpénzt”, majd 2010-től kezdve pénz helyett dohányt és bort kapott. Az őt 

megillető szociális segélyt, majd 2013-tól közfoglalkoztatotti bérét a vádlott vette át. 

Viszonyuk időközben megváltozott: a vádlott durvább hangnemben beszélt és rosszabb 

minőségű élelmet adott, és többször fizikailag is bántalmazta a sértettet, aki megpróbált 

elszökni, de azt a vádlott mindig megakadályozta. A sértett sérüléseivel sosem mert 

orvoshoz fordulni, segítséget nem kért. 2018 februárjában sokadik alkalommal a vádlott 

úgy ítélte meg, hogy a sértett nem hozott elegendő fát az erdőből, ezért őt acélbetétes 

bakancsával fejbe rúgta, amitől kitört a foga. A sértettnek másnap sikerült megszöknie. 

 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé teszi, hogy 

a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – az előkészítő ülésen 

ítélettel döntsön a vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás 

tovább folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 03. 28. 

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság • helyszíni tárgyalás 

100.K.27.911/2018. 

 

Miskolc, 

Miskolctapolca 

 közigazgatási 

határozat 

felülvizsgálata 

2019. 03. 28. 14:00 

A bíróság helyszíni tárgyalást tart abban a közigazgatási perben, melyben 

a felperesek egy 160 lakásos miskolci társasház építését engedélyező 

határozatot támadnak kereseti kérelmükben. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 03. 28. 

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság • helyszíni tárgyalás 

100.K.27.952/2018. 

 

Sátoraljaújhely 

 közigazgatási 

határozat 

felülvizsgálata 

2019. 03. 28. 09:30 

Helyszíni tárgyalást tart a bíróság abban a közigazgatási perben, melyben 

a felperesek egy sátoraljaújhelyi kötélhíd építését engedélyező határozattal 

szemben éltek keresettel, kérve az építési engedély elutasítását. 

A kereseti kérelem szerint a Sátoraljaújhelyen létesítendő kötélhíd építését 

engedélyező határozat jogellenes az alábbi okok miatt: A hatóság nem 

vizsgálta azt a körülményt, hogy a hídpálya lakóingatlanok fölött, illetve 

mellett haladna el. Másodsorban hivatkoztak arra, hogy a hatóságok 

jogellenesen jártak el azzal, hogy a hatósági eljárás egyes mozzanatairól 

nem szerzett valamennyi érintett tudomást, ezáltal megfosztva őket jogaik 

gyakorlásáról. A felperesek továbbá kifogásolták a hídfők építési helyének 

védett régészeti lelőhely státuszát. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 
 


