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2019. 10. 14. 

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

7.Bf.332/2019. J. Á. vádlott 

 

halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2019. 10. 14. 9:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a vádlottnak 

az ügyében, aki a vád szerint 2017. július 11-én, Mikóházán egy körbekerített 

mezőgazdasági ingatlan területén egy teleszkópos rakodóval elsodorta az ott dolgozó 

sértettet. 

2017. július 11-én, 18 óra körüli időben a vádlott egy teleszkópos rakodógéppel 

dolgozott a körbekerített telephelyen. A tehergéppel egy tároló irányába haladt, s hogy 

megkönnyítse a gép mozgását, annak elején található gémrészét az előírt 300 mm 

helyett 100-110 cm-ig emelte és előre tolta. Ez azonban eltakarta a sofőr előtti kilátást, 

így nem vette észre a vele párhuzamos irányba, gyalogosan közlekedő kollégáját. 

Amikor megpróbálta benavigálni a tároló mellé a rakodógépet, annak előretolt villája 

elsodorta a férfit, aki a lökéstől a tároló előtti betonrészre zuhant. Zuhanás közben a 

tehergép még mozgásban volt, ezért a bal oldali kereke a fekvő helyzetben lévő férfi 

fejét és testét is súrolta. A sértett a helyszínen elhalálozott.   

A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság előkészítő ülésen ítéletet hozott, így a vádlottat halálos 

közúti baleset gondatlan okozásának elkövetése miatt - végrehajtásában 1 évi 

próbaidőre felfüggesztett - 1 év 3 hónap szabadságvesztésre ítélte, továbbá 2 évre 

eltiltotta a lassú járművek vezetésétől is.  

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 16. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 28.. sz. tárgyalóterem 

6.B.31/2019. H. F. vádlott üzletszerűen, kizsákmányolás 

céljából elkövetett 

emberkereskedelem bűntette és 

más bűncselekmény 

2019. 10. 16. 

 

08:30 

Előkészítő ülést tart a törvényszék annak a férfinak a büntetőügyében, aki a 

vád szerint mintegy öt éven keresztül azért toborzott nehéz anyagi 

körülmények között élő nőket, hogy prostituáltként dolgoztassa őket, majd 

helyzetüket kihasználva elvegye tőlük az ebből származó bevétel egy részét. 

  

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2013-tól 2018 májusáig több fiatal 

nő Magyarországról Németországba, Ausztriába valamint Svájcba történő 

utazását szervezte meg, majd szállást intézett nekik annak érdekében, hogy a 

nők prostitúciós tevékenységet végezzenek. A vádlott az így lebonyolított 

üzleteket napi szinten személyesen vagy telefonon keresztül ellenőrizte. A 

férfi a nap végén a prostituáltakat elszámoltatta, a bevételük nagy részét 

elvette és ebből fedezte saját megélhetését. A vádlott a fenti időszakban volt 

élettársai számára is szervezett „üzleteket”, majd az ebből származó bevételt 

közös megélhetésükre fordították.  

 

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 vádlottak büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság 

az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 16. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 

10.B.47/2019. H. D. Á. 

vádlott 

az üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett 

jelentős kárt okozó csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 10. 16. 9:00 

Tanúkat hallgat ki a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirati tényállás szerint közös képviselői feladatokat látott el 

több, sátoraljaújhelyi társasház esetében. A vádlottnak a társasházak – az ügyben 

szintén sértettként szereplő - pénzintézetnél vezetett folyószámlái felett is 

rendelkezési joga volt. A vádlott jogtalan haszonszerzésre törekedve a 

társasházak képviseletében eljárva, valótlan tartalmú kérelmeket nyújtott be 

államilag támogatott felújítási kölcsönök igénylése érdekében. A sértett 

pénzintézet így összesen mintegy 27 millió forintot utalt át a társasházaknak, 

mely pénz egy részét a vádlott saját céljaira fordította. A vádlott a cselekmény 

megvalósításához hamis magánokiratokat használt fel. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 16. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.31/2018. H. G. vádlott különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett 

emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2019. 10. 16. 13:30 

Tanút hallgat ki a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki 

barátját benzinnel locsolta le, majd felgyújtotta. 

A vád szerint a két férfi 2017. augusztus 12-én Mezőcsáton a vádlott 

otthonában együtt italozott, és az udvaron pálinkát főzött. A vádlott – minden 

előzmény nélkül – leöntötte vendége hátát motorbenzinnel, majd 

meggyújtotta azt, miközben az mondta neki, hogy „most megdöglesz”. A 

sértett miután észlelte, hogy a ruházata lángra kapott, az udvaron lévő 

felfújható medencébe feküdt, minek hatására a tűz kialudt. A sértett 

menekülni próbált, azonban a vádlott az utcán utolérte, ütni és rugdosni 

kezdte, majd a nála lévő nadrágszíjat előbb a sértett nyakára tekerte, majd 

kezeire kötötte és így vezette tovább. Később a szíjat a sértettről levette és 

azzal ütötte a megégett hátát. A bántalmazás következtében a sértett nyolc 

napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

A bizonyítási eljárás befejezése várható, így akár a perbeszédek 

megtartására is sor kerülhet. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 17. 

Miskolci Járásbíróság • 221/B. sz. tárgyalóterem 

22.B.966/2019. L. G. vádlott rablás bűntette 2019. 10. 17. 08:00 

Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vád szerint Miskolcon két alkalommal is megtámadt idős, nehézkesen 

mozgó sértetteket. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a nő 2019. január 21-én és február 25-én 

is kirabolt egy-egy idős, mozgásszervi problémákkal küzdő asszonyt 

Miskolcon. Az első alkalommal egy lépcsőházban támadt a 82 éves sértettre. 

Az idős nőt ellökte, majd a szatyrából elvette pénztárcáját, az abban található 

14.000,- forinttal együtt. A második alkalommal a vádlott egy áruház melletti 

forgalmas útszakaszon állította meg a 71 éves sértettet, akinek figyelmét 

elterelve, kitépte bal füléből annak arany fülbevalóját. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 17. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

16.B.171/2019. V. J. vádlott és 

társa 

bűncselekmény felismerésére 

vagy elhárítására idős koránál 

vagy fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett csalás 

bűntette 

2019. 10. 17. 

 

08:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a két nőnek és 

egy férfinak az ügyében, akik a vád szerint 665.000,- forintot csaltak ki egy 

idős, kazincbarcikai asszonytól egy színlelt feljelentés visszavonása 

érdekében. 

 

Az I. rendű nő élettársi kapcsolatan élt a II. rendű vádlottal, míg a III. rendű nő 

régóta az ismerőse volt. Az I. és II. rendű vádlottak nehéz anyagi helyzetben 

éltek, így elhatározták, hogy pénzt szereznek a II. rendű vádlott idős 

keresztanyjától.  

Ennek érdekében az I. rendű vádlott 2018. augusztusában megkereste a III. 

rendűt, hogy segítsen neki, mert az élettársa keresztanyja nem hagyja őket 

békén. A III. rendű ekkor felhívta telefonon a sértettet és magát nyomozónak 

kiadva azt állította, hogy zaklatás miatt feljelentést tett ellene az I. és II. rendű 

vádlott, de ha a feljelentés díját, a 65.000,- forintot kifizeti, akkor azt 

visszavonják. A kért összeget a sértett később át is adta az I. és II. rendű 

vádlottaknak.  

2018. szeptember 11-én az I. rendű vádlott ismét segítséget kért a III. 

rendűtől, aki újra felhívta a sértettet telefonon és a feljelentés visszavonására 

további 300.000,- forintot kért, melyet a sértett úgyszintén kifizetett. Hasonló 

módszert választva – a III. rendű vádlott segítségével - 2018. október 14-én, 

majd 24-én további százezer, majd kettőszázezer forintot szereztek a 

sértettől, mely összegeket már a II. rendű vádlott bankszámlájára utalta el.  

Az I. és II. rendű vádlottak az így szerzett pénzt felélték, míg a III. rendű vádlott 

segítségéért egy 6.000,- forint összegű telefonkártya feltöltéssel „fizettek”.  

 

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 vádlottak büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság 

az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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