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2019. 01. 21. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.36/2018. B. M. és 3 társa 

vádlottak 

 

életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 01. 21. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirati tényállás lényege szerint az I. rendű és a II. rendű vádlottak is egy 

társaság körében, a III. rendű és IV. rendű vádlottak is egy külön társasággal 

tartózkodtak a sárospataki vasútállomás épületénél. Az I. rendű és a IV. 

rendű vádlottak ismerték egymást korábbról, mert egy intézetben töltötték 

szabadságvesztés-büntetésüket. Ebből az időszakból származó konfliktusuk 

miatt szóváltás, majd dulakodás alakult ki köztük. A II. rendű és a III. rendű 

vádlottak közbeavatkoztak, többen kést ragadtak, míg a verekedés közben az 

I. rendű vádlott mellkason szúrta a III. rendű vádlottat, akinek mintegy fél 

liternyi vér került a mellüregébe. E sérülés nyolc napon túl gyógyuló, 

közvetetten életveszélyes. 

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 
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2019. 01. 21. 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • I./126.sz. tárgyalóterem 

1.Bf.628/2018. Cs. Zs. vádlott hivatalos 

személy elleni 

erőszak bűntette 

2019. 01. 21. 8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki bozótvágó késsel támadt az intézkedő 

rendőrökre Megyaszón. Az első fokon eljáró Szerencsi Járásbíróság az első 

tárgyaláson ítéletet hozott, a vádlottat 4 év börtönbüntetésre ítélte. Az 

ítélettel szemben a vádlott és védője fellebbezett. 

A megállapított tényállás szerint a Szerencsi Rendőrkapitányság járőrei 

2018. július 25-én délelőtt a vádlott élettársával szemben, a kutyatartás 

szabályainak megszegése miatt intézkedtek, amikor az ittas állapotban lévő 

vádlott felszólította a rendőröket, hogy távozzanak, egyébként „nem 

mennek el élve”. A járőrök az intézkedést tovább folytatták, mire a vádlott 

egy 42 cm pengehosszúságú bozótvágó kést vett magához és azt a magasba 

emelve, gyors léptekkel az egyik rendőr felé indult, miközben azzal 

fenyegette, hogy levágja a fejét. A sértett rendőr gumibottal a vádlott kést 

tartó kezére ütött, a vádlott a kést elejtette, de szándékával nem hagyott fel, 

ökölbe szorított kézzel támadt ismét a rendőrre. A járőrök a vádlottat 

megbilincselték, a szolgálati gépkocsiba ültették, ahol a vádlott tovább 

fenyegette a sértettet, valamint többször kutyának nevezte és egyéb 

becsületsértő kifejezésekkel illette őt. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 21. 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.96/2018. M. Cs. vádlott  uzsora bűntette 2019. 01. 21. 9:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, akivel 

szemben uzsora bűntett 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, és gyakorlatilag éheztek. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 



2019. 01. 21. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

7.B.72/2018. dr. T. E. vádlott 

 

ügyvédi 

visszaélés 

bűntette 

2019. 01. 21. 9:00 

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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 21. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.Fk.9/2017. fk. M. M. és 2 

társa vádlottak 

 

életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 01. 21. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akik ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás. A III. r. vádlott megjelent a II. r. 

vádlott lakóingatlana előtt, és egy korábbi szóváltásukból kifolyólag azt 

kiabálta, hogy „Most gyere ki, mutasd meg, milyen ember vagy, levágom a 

fejedet, kiírtom a családod!”. Tekintettel arra, hogy a III. r. vádlott egy 74 cm 

pengehosszúságú szamurájkardot tartott a kezében, a II. r. vádlott is elővett 

egy vasrudat. Miután a vádlottak megegyeztek, hogy mindketten eldobják az 

eszközöket, ököllel kezdték bántalmazni egymást, majd a földre kerülve 

tovább folytatták a dulakodást. A fentieket észlelve a II. r. vádlott fia, az I. r. 

vádlott kiszaladt a házból, és a III. r. vádlottat 3-4 alkalommal mellkason 

rúgta, majd ököllel a hátát is megütötte. A fenti cselekmények 

következtében a II. r. vádlott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, 

míg a III. r. vádlottnál légmell alakult ki, mely életveszélyesnek minősülő, 8 

napon túl gyógyuló sérülés.  

Ítélethirdetés várható.  
 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 22. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 22. sz. tárgyalóterem 

30.Fk.1168/2018. S. F. és társa 

vádlottak 

orvvadászat 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 01. 22. 8:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak az apa és fia ellen orvvadászat miatt indult 

a büntetőügyben.  

A vádirat szerint a vádlottak egy sajóládi székhelyű vadásztársaság társas 

vadászatán vettek részt. Az I. rendű vádlott apa a társaság tagja, érvényes 

vadászvizsgával- és jeggyel, valamint fegyvertartási engedéllyel rendelkezett, 

míg fia, a II. rendű vádlott ezekkel nem rendelkezik, ő hajtóként vett részt a 

vadászaton. Az I. rendű vádlott lőfegyverét pár percnyi időre átadta a II. 

rendű vádlottnak, aki egy fácánkakasra lövést adott le, elejtette azt, majd a 

fegyvert nyomban visszaadta az I. rendű vádlottnak. Az apát kiskorú 

veszélyeztetésének bűntettével, mindkét vádlottat pedig orvvadászat 

bűntettével vádolta meg az ügyészség. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 22. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.29/2018. V. S. vádlott és 3 

társa 

emberölés 

bűntette 

2019. 01. 22. 

2019. 01. 24. 

9:00 

9:00 

Folytatja a tárgyalást a Miskolci Törvényszék a dövényi emberölési 

ügyként ismertté vált büntetőügyben. 

A vád szerint az ügy három gyanúsítottja és a sértett férfi gépkocsival 

indultak Putnokra. Az autóban a gyanúsítottak többször megszúrták a 

sértettet, majd elvágták a nyakát. Egy putnoki pincébe vitték, ahol még 

többször megszúrták. Mindezt végignézte a sértett élettársa, aki maga is az 

ügy sértettje és az autóban utazott. A sértett a helyszínen életét vesztette. 

A tárgyalás január 24-én 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 22. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.55/2017. G. K. és társa 

vádlottak 

uzsora bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2019. 01. 22. 9:30 

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik ellen uzsora bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlottak Mérán élő családoknak nyújtottak pénzkölcsönt 

azzal, hogy a kölcsön adott összeg dupláját kellett visszafizetniük. Az egyik 

sértettet ezen felül arra bírták rá, hogy kössön a II. r. vádlottal egy színlelt 

adásvételi szerződést, így a sértett háza biztosítékul szolgálna a kölcsön 

fedezetéül. A vádlottak nem adtak át vételárat, azonban a II. r. vádlott javára 

az ingatlan tulajdonjoga bejegyzésre került. A vádlottak a fenti cselekmények 

elkövetése során tudatában voltak annak, hogy a sértettek kiszolgáltatott 

anyagi körülmények között élnek, és a kölcsönösszegek kétszeresének 

kifizetése a sértetteket súlyos nélkülözésnek teszi ki. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 



2019. 01. 22. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

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

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás bűntette 

2019. 01. 22. 13:00 

Súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette miatt indult 

büntetőügyben tart tárgyalást a Kazincbarcikai Járásbíróság.  

A vád szerint a vádlott 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 23. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 19. sz. tárgyalóterem 

10.Fk.1735/2017. fk. L. M. és társa 

vádlottak 

tizennyolcadik 

életévét be nem 

töltött  személy 

sérelmére 

fenyegetéssel 

elkövetett kerítés 

bűntette 

2019. 01. 23. 8:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a gönci lakóhelyű anyának és lányának az 

ügyében, akik a vádirat szerint a nevelésbe vett kiskorú sértettet prostitúciós 

tevékenység végzésére kényszerítették annak érdekében, hogy az 

elkövetéskor várandós fk. I. rendű vádlott leány születendő gyermekévek 

kapcsolatos kiadások anyagi fedezetét így teremtsék elő. Az I. rendű vádlott 

életveszélyesen megfenyegette a sértettet, akit Miskolcra küldött „dolgozni”. 

A II. rendű vádlott anya felügyelte és vette el tőle a megszerzett pénzt, 

mindösszesen 100.000,- forintot. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 23. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 24. sz. tárgyalóterem 

11.B.1848/2018. H. J. és társa 

vádlottak 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2019. 01. 23. 9:30 

Előkészítő ülést tart a bíróság azoknak a sajóládi vádlottaknak az ügyében, 

akik a vádirat szerint agresszívan léptek fel az intézkedő rendőrökkel 

szemben. 

A rendőröket az I. rendű vádlott felesége értesítette, amiatt, hogy a férje 

napok óta agresszívan viselkedett. A segítségüket kérte, hogy otthonukból ki 

tudjon pakolni és gyermekével el tudjon menni. Miközben a rendőrök ezt 

felügyelték, az I. rendű vádlott édesanyja, a II. rendű vádlott fenyegetni 

kezdte a rendőröket. Az I. rendű vádlott a rendőrök jelenlétében is 

agresszívan lépett fel a feleségével szemben, így őt időközben ki is kellett 

küldeni a házból. A rendőrök a szolgálati autóba ültették a feleséget és a 

gyermeket, ezt látva az I. rendű vádlott kiabálni kezdett és megpróbálta 

kivenni őket onnan. A helyszínen nagy számban rokonok is összegyűltek. Az 

I. rendű vádlott az autó körül rohangált és ordított, fenyegette és 

szidalmazta a rendőröket. Kővel akarta megdobni őket, illetve egy kapával 

indult meg feléjük, Ezzel csak akkor hagyott fel és torpant meg, amikor a 

rendőr szolgálati fegyverét elővette és figyelmeztette, hogy használni fogja, 

ha nem hagy fel cselekményével. Az I. rendű vádlott elmenekült a 

helyszínről. A II. rendű vádlott mindeközben tovább szidalmazta a 

rendőröket.  

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 

 

  



2019. 01. 23. 

 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • 126.sz. tárgyalóterem 

1.Fkf.618/2018. V.Á. vádlott és 4 

társa 

csoportosan 

elkövetett 

kifosztás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2019. 01. 23. 13:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akiket ismerősük ingatlana eladásából származó 

pénz megszerzése miatt csoportosan elkövetett kifosztás és más 

bűncselekmények miatt ítélt el a Kazincbarcikai Járásbíróság. A bíróság az I. 

r., II. r. és III. r. vádlottakat börtönbüntetésre, míg a IV. r. és az V. r. fiatalkorú 

társaikat két év próbára bocsátotta.  

A megállapított tényállás szerint a vádlottak az I. r. vádlott házában italoztak, 

amikor az I. r. vádlott elmondta a többieknek, hogy egy ismerősük 

nemrégiben eladta házát, ezért a vételár megszerzése érdekében megbízta 

őket, hogy a sértetteket üssék le, és hozzák el neki a készpénzt. Az egyik 

jelenlévő a fentiek hallatán távozni akart, és figyelmeztetni szerette volna a 

szóban forgó ház lakóit, azonban az I. r. vádlott útját állta és több 

alkalommal megütötte őt. A többi vádlott elment a házba, ahol a két sértett 

aludt. Egyiküket testszerte bántalmazták, melynek következtében felriadt, 

azonban az őt ért ütések és rúgások erejétől elájult. A másik sértett a 

történtekre nem ébredt fel, így a belső zsebéből kivették a tárcáját, a benne 

lévő 130.000.- forinttal. A vádlottak a ház egyik szobájában találtak egy 20 

kg-os élő sertést, melyet szintén magukkal vittek. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 



2019. 01. 24. 

Miskolci Törvényszék • 119. tárgyalóterem 

9.B.18/2018. K. F. vádlott és 

társa 

életveszélyt 

okozó testi 

sértés bűntette 

2019. 01. 24. 8:00 

A Miskolci Törvényszék iratokat ismertet 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. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 24. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.258/2018. V. R. és 3 társa 

vádlottak 

 

csoportosan 

elkövetett 

hivatalos személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2019. 01. 24. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás lényege szerint a sajószentpéteri rendőrőrs beosztottjai 

ittas járművezetés vétsége és más szabálysértések miatt kívántak intézkedni 

az I. rendű vádlottal szemben, amelyet a vádlottak akadályozni próbáltak 

úgy, hogy ordítozva fenyegették a rendőröket. Kilátásba helyezték, hogy 

lakóhelyükön keresik fel őket, és fizikai bántalmazásra, súlyos sérülések 

okozására kerül majd sor. A rendőrök segítséget kértek, és így tudták az 

intézkedést befejezni. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 24. 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

3.Fk.236/2018. fk. H. A. és 7 

társa vádlottak 

 

tizennyolcadik 

életévét be nem 

töltött személy 

sérelmére 

elkövetett kerítés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 01. 24. 8:30 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett kerítés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

Az I. rendű, II. rendű, III. rendű és IV. rendű vádlottak Ózdon egy 

háztartásban éltek, a II. rendű vádlott édes- illetve nevelőanyaként a 

családfő szerepét töltötte be. 

A III. rendű vádlott megismerkedett a kiskorú sértettel, akit meghívott 

magukhoz, hogy lakjon náluk. A II. rendű vádlott ezt megengedte, de 

ellenszolgáltatást kért, amelyet a sértettnek prostitúciós tevékenységgel 

kellett megkeresnie. Minderről az I., III. és IV. rendű vádlottak is tudtak, 

együtt bonyolították azt, hogy a sértett mintegy 30 személlyel végzett 

szexuális cselekményt a kuncsaftok lakásán, vagy pedig egy ózdi romos 

házban, ahova elkísérték, felügyelték, A pénzt a sértett helyett is ők vették át. 

Az V., VI., VII. és VIII. rendű vádlottak azok a kuncsaftok, akik a sértettel – 

annak életkoráról tudva – ellenszolgáltatás fejében szexuális cselekményt 

végeztek. 

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 

 


