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2019. 10. 28. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.15/2019. Cs. P. és 4 társa 

vádlottak 

emberkereskedelem 

bűntette 

2019. 10. 28. 8:30 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a törvényszék azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik a vád szerint (gyermekvédelmi intézetben 

nevelkedő) kiskorú lányokat utaztattak Szlovákiába, hogy ott prostitúciós 

tevékenységet folytassanak, majd az abból származó pénzt elvették tőlük és 

saját megélhetésükre fordították. A sértettek ellenállását alkalmanként testi 

fenyítéssel törték meg, illetve „herbálos” cigarettát adtak nekik, hogy bódult 

állapotba kerüljenek. Az I. és az V. rendű vádlott – a cselekményről tudva – a 

sértettek szállításában működött közre. 

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. 28. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 

10.B.180/2017. K. G. vádlott halálos közúti 

baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2019. 10. 28. 

 

9:30 

 

Tárgyalást tart 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. 

 

Az ügyben ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 10. 29. 

Miskolci Törvényszék • I/127. sz. tárgyalóterem 

5.B.44/2018. T. I. vádlott Különös kegyetlenséggel, több 

ember sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

2019. 10. 29. 9:00 

Tanúk és szakértők meghallgatása várható a kenézlői emberölési 

ügyben. 

A vádirat lényege szerint a vádlott egy háztartásban élt Kenézlőn 

élettársával és annak nővérével, a két sértettel. Egy vita hevében 

mindhárman dulakodni kezdtek, majd a vádlott egy 5-6 cm átmérőjű, 95 

cm hosszú fakaróval testszerte ütlegelni kezdte a sértetteket, főként a 

fejükön, amelynek következtében keletkezett súlyos koponyasérüléseikbe 

a helyszínen belehaltak. 

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. 29. 

Miskolci Járásbíróság • I/112. sz. tárgyalóterem 

37.B.819/2019. V. K. vádlott közveszélyokozás 

bűntette 

2019. 10. 29. 09:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

aki szerelmi bánatában felgyújtotta otthonát. 

A vád szerint a férfi 2018. július 16-án járdánházi otthonában egyedül 

tartózkodott, amikor a kora délutáni órákban szerelmi bánatában egy 

öngyújtóval meggyújtotta a franciaágyon található lepedőt, mely azonnal 

lángra kapott. A férfi ekkor megijedt, és attól való félelmében, hogy életét 

veszti, kimenekült az utcára. A ház födémszerkezete ugyan meggyulladt, de a 

kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tűz tovább terjedését. 

Amennyiben a tűzoltók nem érkeznek időben a helyszínre, a tető leégett volna 

és a tűz átterjedhetett volna a szomszédos lakóépületre is. 

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. 29. 

Ózdi Járásbíróság • IV.sz. tárgyalóterem 

7.B.102/2018. F. J. vádlott súlyos fenyegetéssel 

elkövetett zsarolás 

bűntettének kísérlete és 

uzsora bűntette 

2019. 10. 29. 9:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vád szerint a sértettek nehéz anyagi helyzetét kihasználva néhány 

tízezer forintos összegeket havi 70%-os kamattal nyújtott kölcsönbe. 

Az egyik sértettet orra eltörésével is megfenyegette, de ígéretét nem 

váltotta be. 

 

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. 30. 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.30/2018. B. R. és társa 

vádlott 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2019. 10. 30. 08:00 

Folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vád szerint az I. rendű vádlott és ismeretlen társa megkérték a II. rendű 

vádlottat, hogy gépkocsijával vigye el őket egy korábbi lopásuk helyszínére, 

mert az I. rendű vádlott igazolványa ott kiesett a zsebéből és azt szeretnék 

visszaszerezni. A II. rendű vádlott ebbe beleegyezett, elvitte társait az 

ingatlanhoz, s míg az I. rendű vádlott és társa oda bementek, addig ő az 

autóban odakint várakozott. Az I. rendű vádlott és ismeretlen társa a kilincsre 

zárt bejárati ajtó kinyitásával jutottak be a házba és kutatni kezdtek. A 

szomszéd szobában alvó sértett azonban felébredt és elindult feléjük. Az I. 

rendű vádlott azonban ököllel és egy ventilátor csövével a sértett fejére több 

ütést mért. Az I. rendű vádlott és társa ezután tovább keresgéltek, majd annak 

ellenére, hogy a sértett értékeire is rátaláltak, semmit nem vittek magukkal, 

kivéve a sértett telefonkészülékének kézibeszélőit, amelyeket az udvari 

szeméttárolóba dobtak annak érdekében, hogy ne tudja értesíteni a 

rendőrséget. 

A sértett nyolc napon túl gyógyuló koponyasérüléseket szenvedett, amelyek 

csupán a szerencsének köszönhetően nem váltak életveszélyessé. 

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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2019.10.31. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.131/2019. G. B. vádlott közfeladatot 

ellátó személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2019. 10. 31. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2019. február 26-án a reggeli órákban, 

Kazincbarcikán egy buszmegállóban tartózkodott a babakocsiban lévő 

gyermekével, amikor megérkezett a sértett által vezetett autóbusz. 

A vádlott a babakocsival együtt a második ajtón szeretett volna felszállni, de a 

sértett azt nem nyitotta ki. A vádlott ekkor az első ajtóhoz ment és megkérte 

a sértettet, hogy nyissa ki a hátsó ajtót, de az nem tett eleget a kérésnek. A 

vádlott ezután felszállt az első ajtón és a jegyváltás közben szidalmazni kezdte 

a sértettet, gallérjánál fogva megrángatta és egyszer arcon is ütötte. 

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. 31. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

7.B.72/2018. dr. T. E. vádlott 

 

ügyvédi 

visszaélés 

bűntette 

2019. 10. 31. 10:15 

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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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