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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. december 17-21. 

2018. 12. 17. 

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • 119. tárgyalóterem 

14.Bf.464/2018. dr. K. T. vádlott zugírászat 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 12. 17. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak 

az ügyvéd foglalkozású vádlottnak az ügyében, akinek ügyvédi 

kamarai tagsága megszűnt, ezért őt törölték a névjegyzékből. Ezt 

követően több alkalommal vett részt különböző büntetőeljárásokban 

meghatalmazott, illetve kirendelt védőként. Egy alkalommal üres 

papírlapot íratott alá meghatalmazóival, azzal az ígérettel, hogy azt, 

mint meghatalmazást visszajuttatja részükre. Egyidejűleg ügyvédi 

munkadíjat is átvett tőlük, amelyet azonban nem adott vissza és így 

kárt okozott. 

Az első fokon eljáró Tiszaújvárosi Járásbíróság zugírászat és három 

rendbeli csalás bűntette miatt 1 év 4 hónap börtönbüntetésre és 

225.000.- forint pénzbüntetésre ítélte, a szabadságvesztés 

végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, valamint 60.000.- 

forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. 

Akár a bizonyítás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2018. 12. 17. 

Szikszói Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

3.B. 109/2017. I. J. vádlott szexuális erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 12. 17. 8:30 

Folytatja a bizonyítási eljárást a bíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben szexuális erőszak, szexuális visszaélés, 

gyermekprostitúció kihasználása és gyermekpornográfia bűntette 

miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2015 és 2016 folyamán különböző 

időpontokban megismerkedett hat lánnyal, az ügy sértettjeivel, akikkel 

több alkalommal, pénz ellenében szexuális kapcsolatot létesített. A 

sértettek kezdetben beleegyeztek az együttlétbe. Később, amikor 

ellenállásba ütközött, a vádlott testi erőszakot is alkalmazott. A 

vádlottnak minden esetben tudomása volt a sértettek életkoráról, akik 

közül egyesek a cselekmények idején a 14. életévüket már betöltötték, 

de a 18-at még nem, illetve volt, aki a 12. életévét betöltötte, de a 14-et 

még nem. A vádlott az együttlétekről fénykép- illetve videófelvételeket 

is készített. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 



 

2018. 12. 18. 

Miskolci Törvényszék • 119. tárgyalóterem 

10.B.18/2018. K. F. vádlott és 

társa 

életveszélyt 

okozó testi 

sértés bűntette 

2018. 12. 18. 8:00 

A Miskolci Törvényszék iratokat ismertet, perbeszédeket hallgat 

meg és várhatóan ítéletet hirdet azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akik 2017 áprilisában életveszélyes sérülést okoztak 

munkatársuknak. 

A vádirat szerint a vádlottak és a sértett egy tiszaújvárosi cég 

munkavállalói. A II. r. vádlott és a sértett műszakváltáskor az 

öltözőben tartózkodtak, amikor a II. r. vádlott rászólt a sértettre, hogy 

öltözzön gyorsabban, és ne beszéljen. A sértett erre visszaszólt a II. r. 

vádlottnak, aki hátulról ütlegelni kezdte. Ekkor megjelent az II. r. 

vádlott testvére, aki bekapcsolódott a férfi bántalmazásába. A sértett 

ennek következtében bordatörést, és ahhoz társuló légmellet 

szenvedett, mely életveszélyes sérülésnek minősül. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


