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2018. 10. 08. 
 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

3.B.208/2018. Cs. P. és társai 

vádlottak 
tizennyolcadik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére erőszakkal, 
fenyegetéssel elkövetett 

kerítés bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 10. 10. 8:00 

Előkészítő ülést tart az Encsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik (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 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. Gyurán Ildikó  
sajtószóvivő  
46/815-386 • 70/703-2487  
gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/


 

2018. 10. 08. 
 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.62/2017. Sz. N. vádlott 
 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 
2018. 10. 08. 08:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, akivel 

szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádlott és a sértett szomszédok, ebből eredően viszonyukat konfliktusok 

jellemezték. A vádbeli napon a sértett motoros fűkaszával füvet nyírt, a vádlott 

azonban ezt nehezményezte féltve az ott parkoló autója fényezését a felverődő 

kavicsoktól. Vitatkoztak, majd a vádlott megragadta a fűkaszát, amelynek 

motorja még járt, vágó része viszont már nem forgott, és rázni kezdte, majd 

elengedte és a sértettet ököllel a nyaka bal oldalán megütötte. A sértett 

megtántorodott, de nem esett el. A sértettnek később légzési nehézségei 

jelentkeztek, a mentő az egri kórház fül-orr-gégészeti osztályára szállította. A 

sértett nyak- és gégezúzódást, gégeporctörést szenvedett, amelynek 

következtében hangszalagbénulása alakult ki. A garatban kialakult vérzéses 

vizenyő közvetlen életveszélyes állapotot idézett elő, amely orvosi beavatkozás 

hiányában fulladásos halálhoz vezetett volna. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 
sajtószóvivő 
46/815-297 • 70/361-2778 
horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2018. 10. 08. 

 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 
3.B.108/2017. H. Gy. és 

társai 

vádlottak 

tizennyolcadik életévét 

be nem töltött 

személynek átadással 

történő kábítószer-

kereskedelem bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2018. 10. 08. 08:30 

 

Akár befejezés is várható a Szikszói Járásbíróságon azoknak a vádlottaknak 

a büntetőügyében, akik az internetről rendeltek kábítószert és új pszichoaktív 

anyagot, majd azt kisebb kiszerelésbe csomagolva eladták egy 18 életévét be 

nem töltött személynek. Az így átadott anyag között volt kábítószer is és új 

pszichoaktív anyagnak minősülő szer is. 
 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

  



2018. 10. 08. 
 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

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

elkövetett zsarolás 

bűntettének kísérlete és 

uzsora bűntette 

2018. 10. 08. 9:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki 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. 

Információ: dr. Horváth Dóra 
sajtószóvivő 
46/815-297 • 70/361-2778 
horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2018. 10. 09. 
 

Miskolci Törvényszék • 113. számú tárgyalóterem 

15.B.31/2017. N. S. vádlott 
 

emberölés bűntettének 

kísérlete 
2018. 10. 09. 8:30 

 

Várhatóan ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék annak a vádlottak az 

ügyében, akivel szemben emberölés bűntettének kísérlete miatt indult eljárás. 

A vád szerint a terhelt 2016 augusztusában Tiszaújvárosban az ifjúsági parkban 

a sértettel egy társaságban szórakozott. A vádlott előzetes szóváltás nélkül a 

sértettet egy alkalommal ököllel az arcán megütötte, majd többször megrúgta, 

miközben trágár szavakkal illette. Néhány perc elteltével ismét szidalmazni 

kezdte a sértettet, megöléssel fenyegette meg, majd megütötte, minek 

következtében a sértett a földre esett, feje a földhöz ütődött. A földön fekvő és 

védekezésre nem képes sértettet tovább bántalmazta: felső testén és a fején 

rúgta, taposta őt, majd levizelte a testét; végül elhagyta a helyszínt. A sértett a 

bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 
sajtószóvivő 
46/815-297 • 70/361-2778 
horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2018. 10. 09. 
 

Miskolci Törvényszék • 127. tárgyalóterem 

5.B.56/2017. A. B. vádlott és 2 

társa 
Tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére, előre 

kitervelten, 

társtettesként 

elkövetett emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 10. 09. 9:00 

Két tárgyalási napon, 2018. október 9-én és 11-én tanúk kihallgatásával 

folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottak az ügyében, 

akikkel szemben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, előre 

kitervelten, társtettesként elkövetett emberölés bűntette és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak egy háztartásban éltek. Az I. rendű vádlott 

tíz éven át kényszerítette vér szerinti leánygyermekét arra, hogy vele szexuális 

kapcsolatot létesítsen. A lány terhes lett és titokban gyermeket szült. A gyermek 

származását titkolták a településen, apa nélkül anyakönyvezték. A lány, aki 

egyben az ügy III. rendű vádlottja, ismét teherbe esett. Ekkor az I. rendű vádlott 

és felesége, a II. rendű vádlott – aki évek óta tudott a szexuális erőszak tényéről, 

és az ellen semmit nem tett – közösen elhatározták, hogy a terhesség tényét 

eltitkolják. A gyermek születését követően az életképes csecsemőt ruhába 

tekerték és egy táskába helyezve az ágyneműtartóba rejtették. A csecsemő 

ellátatlanság miatt, körülbelül négy óra múlva meghalt. 
 

A tárgyalás tehát 2018. október 11-én 9 órakor folytatódik. 
 

Várhatóan perbeszédekre és határozathozatalra is sor kerül. 
 

Információ: dr. Horváth Dóra 
sajtószóvivő 
46/815-297 • 70/361-2778 
horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2018. 10. 09. 
 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. sz. tárgyalóterem 

1.B.179/2018. P. I. vádlott közúti veszélyeztetés 

bűntette 
2018. 10. 09. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a hivatásos 

rendőr foglalkozású vádlottnak az ügyében, aki a 37. számú főúton 

közlekedett 2017 augusztusában a késő esti órákban, amikor a sértett előzni 

kezdte őt. A vádlott azonban a manőver biztonságos és gyors befejezését 

azzal akadályozta meg, hogy az addig 50-60 km/h-ás sebességéről 

felgyorsított. A sértettnek el kellett rántania a kormányt, majd amikor a 

vádlott lelassított, csak akkor tudott visszatérni a menetirány szerinti forgalmi 

sávba. A vádlott ezután követési távolságon belülre irányította járművét és 

fényszórójával „villogott”, majd a sértett autójának előzésébe kezdett, azt be 

is fejezte és sebességét hirtelen lecsökkentette. A sértett úgy tudta elkerülni 

az ütközést, hogy a menetiránnyal ellentétes forgalmi sávba hajtott át és 

kikerülte a vádlottat. A vádlott újra megelőzte őt és újra lefékezett, ezért a 

sértett ismét a szemközti sávba kényszerült áttérni így kerülve ki a vádlottat. 

A vádlott harmadszor is megelőzte a sértettet, aki ekkor meg kellett, hogy 

álljon, mert szembejövő forgalom volt. A vádlott is megállt, a sértett 

autójához ment és a lehúzott ablakon keresztül kiabálva szidalmazni kezdte. 

Ezután mindketten elhajtottak. 

 

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. Gyurán Ildikó  
sajtószóvivő  
46/815-386 • 70/703-2487  
gyurani@miskolcit.birosag.hu 



2018. 10. 09. 
 

Miskolci Törvényszék• 119. sz. tárgyalóterem 

10.B.26/2018. B. J. vádlott  halált okozó testi sértés 

bűntette 
2018. 10. 09. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirat értelmében a vádlott és a sértett 2007. óta élettársak, közöttük több 

alkalommal alakult ki veszekedés, mely gyakorta tettlegességbe torkollott. Ezen 

konfliktusok többnyire a vádlott féltékenységére voltak visszavezethetők. 2017. 

július 13-án a vádlott az ágyban fekvő, 85 éves élettársát egy több mint fél méter 

hosszú bottal, seprűnyél darabbal, valamint puszta kézzel legalább tíz 

alkalommal testszerte megütötte. A bántalmazást követően a férfi elaludt, majd 

másnap reggel kiment a háza elé. Ott szóváltásba keveredett a szomszédjával, 

mivel őt gyanúsította, hogy a sértettel szerelmi viszonya van. Ezt követően 

megkért egy járókelőt, hogy nézze meg az élettársát, mert hidegnek érezte a 

kezét. A nő a házban észlelte, hogy a sértett meghalt. 

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. Horváth Dóra 
sajtószóvivő 
46/815-297 • 70/361-2778 
horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2018. 10. 09. 
 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.269/2018. S. L. K. vádlott súlyos fenyegetéssel 

elkövetett zsarolás 

bűntette 

2018. 10. 09. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akinek az édesanyja 2012-ben 20.000,- forint összegű kölcsönt 

adott a sértett részére, azzal, hogy a következő hónapban 30.000,- forintot 

kell visszaadnia. A sértett azonban csak 10.000,- forintot tudott visszaadni a 

vádlott édesanyjának, aki ezután továbbra is 30.000,- forintot követelt. A 

sértett több éven át minden hónapban 10.000,- forintot adott a vádlott 

édesanyjának, mivel nem állt módjában a 30.000,- forintot egy összegben 

teljesíteni. 2017-től – édesanyja egészségi állapota okán – már a vádlott ment 

el a sértetthez a pénz követelése céljából. Egyik alkalommal, amikor a sértett 

közölte, hogy nem tud teljesíteni, a vádlott indulatossá vált és megfenyegette, 

hogy rágyújtja a házát. A sértett élettársa 5.000,- forintot adott át a 

vádlottnak. 

 

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 

  



 

2018. 10. 10. 
 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

3.B.177/2018. H. G. vádlott közlekedés 

biztonsága elleni 

gondatlanságból 

elkövetett vétség 

2018. 10. 10. 8:00 

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki 

2018 februárjában az ináncsi vasúti átjáróban figyelmetlenségből a tilos 

jelzés ellenére a vasúti sínekre hajtott a munkáltatója tulajdonában álló 

tehergépjárművel. Eközben azonban Encs felől az ináncsi megállóhely felé 

közlekedett egy vonat három kocsival és kb. 100 utassal. A vonat nekiütközött 

a vádlott által vezetett tehergépjárműnek, amely ennek következtében 

sodródni kezdett, majd előbb egy betonkorlátnak, majd a fénysorompónak 

ütközött. A vádlott nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A 

vonat vezetője és utasai nem sérültek meg, azonban a cselekmény alkalmas 

volt életük, testi épségük veszélyeztetésére. 

 

A járásbíróság tárgyalás mellőzésével közérdekű munka büntetést szabott ki 

a vádlottal szemben, aki azonban tárgyalás tartását kérte, így az eljárás az 

általános szabályok szerint folytatódik. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó  
sajtószóvivő  
46/815-386 • 70/703-2487  
gyurani@miskolcit.birosag.hu 

  



 

2018. 10. 11. 
 

Miskolci Törvényszék • 119. sz. tárgyalóterem 

10.B.13/2018. F. Zs. vádlott 
 

különösen jelentős 

értékre elkövetett 

sikkasztás bűntette 

2018. 10. 11. 8:00 

Tárgyalást tart a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 2000-től 15 

éven keresztül volt egy befektetési szolgáltató miskolci fiókjának 

értékpapírkereskedéssel foglalkozó fiókvezető-helyettese, valamint 

fiókvezetője.  

A vád szerint a vádlott 2010 nyarán megállapodott egy ismerősével, hogy a férfi 

feleségének számláján elhelyezett befektetéseket brókerként kezelje. A vádlott 

2011-től 2014-ig több mint 440 millió forint készpénzt vett el a rábízott 

vagyonból. A vádlott további 13 alkalommal a sértett számláján elhelyezett 65 

millió forintból a befektetési céltól eltérően átutalásokat hajtott végre más 

magánszemélyek, illetve cégek felé. Az okozott kárból 9 millió forint megtérült. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 
sajtószóvivő 
46/815-297 • 70/361-2778 
horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2018. 10. 11. 
 

Miskolci Törvényszék • 119. sz. tárgyalóterem 

10.B.30/2018. B. R. és társa 

vádlott 
életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2018. 10. 11. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

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 a II. 

rendű vádlott és társa oda bementek, addig ő az autóban odakint várakozott. 

A 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 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 
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Előkészítő ülést tart az Ózd Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akinek gépészeti üzemvezetőként többek között az volt a feladata, hogy 

üzemzavar esetén megszervezze és irányítsa az elhárítási munkálatokat. A 

sértett hegesztőként dolgozott a vádlott közvetlen irányítása alatt. Egy 

munkafolyamatot megelőzően a vádlott nem győződött meg arról, hogy a 

védőkorlát azon az acél pódiumon, amelyen a sértettnek dolgoznia kellett, 

biztonságosan van-e rögzítve, vagyis nem győződött meg a biztonságos 

munkavégzés feltételeiről, mielőtt a feladat végrehajtására utasítást adott. A 

védőkorlát egyik eleme nem szabályosan, csavarokkal, csupán egy vékony 

dróttal volt összekötözve, így amikor a sértett a korlátra támaszkodott, az a 

helyéről kimozdult, a sértett pedig mintegy 6 méteres magasságból a  

pódiumról a kamra aljára zuhant és csigolyatörést szenvedett. 

 

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. 
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