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2020. 03. 09. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 17. tárgyalóterem 

14.B.131/2019. G. R. és társai 

vádlottak 

 

rongálás 

vétsége 

2020. 03. 09. 10:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a három férfinak az ügyében, akikkel 

szemben rongálás vétsége miatt indult eljárás. 

A vád szerint a vádlottak 2018 júliusában megjelentek egy miskolci 

üzletháznál azzal a céllal, hogy az üzletközpont melletti támfalra 

falfirkát fessenek, majd ezt videófelvételen rögzítsék, és az interneten 

közzé tegyék. Miután a feliratokat festékszóróval felfestették, az utca 

egy másik részén található térkőre ugyancsak graffitit készítettek, 

amelyet egyikük videóra felvett. A vádlottak a cselekményükkel 

huszonnégyezer forint kárt okoztak. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 03. 10. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

16.B.254/2019. Sz. J. vádlott és 

társa 

rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2020. 03. 10. 

 

08:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak 

az ügyében, akik a vádirat szerint 2018. novemberétől, egy 

kazincbarcikai hajléktalanszálló lakóit félelemben tartva, őket 

rendszeresen, hosszú időn át fenyegetve, pénzüket és ruházatukat 

követelték, ellenállásuk esetén bántalmazták is őket. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu  
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2020. 03. 10. 

Miskolci Törvényszék • I./118. sz. tárgyalóterem 

12.B.15/2019. Cs. P. és 4 társa 

vádlottak 

emberkereskedelem 

bűntette 

2020. 03. 10. 08:30 

Tárgyalást tart 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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 03. 11. 

Szerencsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

4.B.174/2019. A. J. vádlott és 

társa 

vádlottak 

közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak bűntette 

2020. 03. 11. 10:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik 2019 áprilisában Mezőzomboron szálltak fel a vonatra és 

az Olaszliszka-Tolcsva állomásig kívántak utazni. Az őket ellenőrző 

kalauzzal vitatkozni kezdtek és fenyegették őket. Az állomáson a sértett 

leszállt a szerelvényről, de a vádlottak követték és tovább fenyegették, 

hogy a vonat alá dobják. Magatartásuknak a kiérkező rendőrök 

intézkedése vetett véget. 

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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2020. 03. 12. 

Szikszói Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem  

3.B.96/2018.  

 

M. Cs. vádlott és 

társa  

 

uzsora bűntette  2020. 03. 12. 08:30 

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, akik 

gyakorlatilag éheztek.  

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu  
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