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     2019.El.XI.B.1/218. 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. május 20-24. 

2019. 05. 20. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.6/2019. K. Cs. vádlott emberkereskedelem 

bűntette 

2019. 05. 20. 

2019. 05. 22. 

8:30 

8:30 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart annak a férfinak az ügyében, akivel 

szemben kerítés, kitartottság, kapcsolati erőszak és zaklatás miatt indult 

eljárás. A vád szerint a férfi arra kényszerítette élettársát, hogy Miskolcon a 

Zsarnai Piac környékén prostitúciós tevékenységet végezzen, és az így 

megkeresett pénzt teljes egészében át kellett adnia neki. Hogy ennek 

élettársa eleget tegyen, többször bántalmazta, fenyegette. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 05. 20. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.15/2019. Cs. P. és 4 társa 

vádlottak 

emberkereskedelem 

bűntette 

2019. 05. 20. 

2019. 05. 22. 

9:00 

9:00 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 05. 20. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.18/2018. K. F. és társa 

vádlottak 

életveszélyt  

okozó testi sértés 

bűntette 

2019. 05. 20. 9:00 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart 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. 05. 21. 

Miskolci Járásbíróság• Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

9.B.808/2018. F. B. vádlott  maradandó 

fogyatékosságot 

okozó, 

foglalkozás 

körében 

elkövetett 

gondatlan 

veszélyeztetés 

vétsége 

2019. 05. 21. 8:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, akinek 

egyik munkavállalója tésztakészítés közben szenvedett balesetet.  

A vádlott egy miskolci sütőipari cég ügyvezetője. A vád szerint 2016 

júniusában az ott dolgozó sértett egyik munkatársával száraztésztát 

készített, melynek során a tésztakészítő gép biztonsági rácsát felnyitotta, 

majd annak belsejébe belenyúlt, hogy a maradék tésztát onnan eltávolítsa. A 

gép a korábban leszerelt biztonsági kapcsoló hiánya miatt nem áll le, így 

annak forgó része a férfi karját berántotta és a jobb alkarját leszakította. A 

sértett helyszínen tartózkodó munkatársa a gép hibás elhelyezése miatt a 

vészkapcsolóhoz nem fért hozzá, így a gépet nem tudta leállítani. A vádirat 

szerint a vádlott azáltal, hogy több foglalkozási szabályt is megszegett, a 

munkavállaló testi épségét közvetlen veszélynek tette ki, melynek 

következtében a sértettnél maradandó fogyatékosság alakult ki. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 05. 21. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.45/2019. G. G. és társa 

vádlottak 

garázdaság 

vétsége és más 

bűncselekmény 

2019. 05. 21. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik Kazincbarcikán 2018. novemberében rátámadtak egy parkban 

üldögélő férfira. 

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő vádlottak minden előzmény nélkül 

leültek a parkban a padon üldögélő sértett mellé, aki emiatt távozni akart a 

helyszínről. Ekkor a vádlottak rátámadtak, mely támadást a sértett a nála 

lévő gereblyével próbálta kivédeni. A verekedés során többször arcul ütötték, 

majd miután a földre került, az akkor már kettétört gereblye nyelével 3-4 

alkalommal fejbe is ütötték, miközben egymást biztatva az „üssed még” 

kijelentéseket tették.  

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló koponya és 

mellkas zúzódást szenvedett. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 

2019. 05. 21. 

 

Miskolci Járásbíróság • 13. sz. tárgyalóterem 

29.B.2875/2017. H. I. A. és 

társai  

vádlottak 

aljas indokból, a sértett 

sanyargatásával, 

fegyveresen elkövetett 

személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2019. 05. 21. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak 

büntetőügyében, akikkel szemben aljas indokból, a sértett sanyargatásával, 

fegyveresen elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint 2017 júniusában a sértett megtudta barátnőjétől, hogy 

korábban együtt élt az I. rendű vádlottal. Ennek tisztázása érdekében 

felkereste az I. rendű vádlottat a lakásán, azonban csak barátnője (a későbbi 

III. rendű vádlott) volt otthon, ezért a sértett közölte, hogy később 

megpróbálja még felkeresni. A sértett magatartása nem volt agresszív. 

Ezután egy találkozás alkalmával az I. rendű vádlott indokolatlan 

bosszúvágyból (amiért a sértett „rájött a családra”) megállásra kényszerítette 

a sértettet, arcon ütötte, majd a II. rendű vádlott többször nagy erővel 

belerúgott az akkor már földön fekvő sértettbe, akit magukkal vittek az I. 

rendű vádlott lakásához. A lépcsőházban csatlakozott hozzájuk a III. rendű 

vádlott. A vádlottak a lépcsőházban letérdepeltették és folyamatosan 

bántalmazták, bocsánat kérésre, megalázó mondatok kimondására és 

feladatok elvégzésére kényszerítették a sértettet. Ezt követően a sértettet 

egy benzinkúthoz vitték autóval, ahol további megalázó cselekményekre 

kényszerítették. A sértett nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos, horzsolásos 

sérüléseket szenvedett. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 05. 21. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • II. sz. tárgyalóterem 

7.B.105/2019. S. T. vádlott garázdaság 

vétsége és más 

bűncselekmény 

2019. 05. 21. 11:00 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint közlekedés közben észrevette a tőle külön élő 

feleségét és annak élettársát, és követni kezdte őket. Amikor megérkeztek 

úticéljukhoz egy borsodi kistelepülésre, akkor a vádlott is leparkolt a ház 

előtt, kiszállt és trágár módon kiabálni kezdett, majd támadó szándékkal a 

kapun keresztül megragadta a sértett ruházatát.  A sértett önvédelemből a 

nála engedéllyel tartott gázpisztolyból leadott egy lövést, és kihasználva, 

hogy a vádlott megtántorodott, egy baltanyelet is magához vett, ezzel 

próbálta őt távoltartani. Nem járt azonban sikerrel, mert a vádlott elérte, 

karmolni kezdte és a haját tépte, így mindketten a földre kerültek. A vádlott a 

sértett szemét nyomkodta, illetve megszerezte a baltanyelet. A feleség vette 

ki a kezéből és ütött egyszer a derekára, amelynek hatására a vádlott 

felhagyott cselekményével és elhagyta a helyszínt. 

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 

 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 

 

2019. 05. 21. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • II. sz. tárgyalóterem 

17.B.30/2019. K. I. vádlott 

 

ittas állapotban 

elkövetett 

járművezetés 

vétsége 

2019. 05. 21. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki vád szerint a munkáltatója autóját ittasan vezette Szalonna 

belterületén 2018 egyik novemberi éjjelén, amikor egy villanyoszlopnak 

ütközött, majd ittassága folytán a járműben elaludt. Néhány perccel később 

rendőri intézkedésre került sor. 

 
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 

 

  



 

 

2019. 05. 22. 

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. 05. 22. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

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 2017. június 13-án 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



2019. 05. 23. 

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

3.Bf.741/2018. H. N. és társa 

vádlottak 

 

zsarolás bűntettének 

kísérlete 

2019. 05. 23. 13:00 

Határozatot hirdet a törvényszék annak a vádlottaknak a büntetőügyében, 

aki – és társa - ellen zsarolás bűntettének kísérlete miatt indult büntetőeljárás. 

 

Az elsőfokú ítélet szerint a II. rendű vádlott kölcsönt kért a sértettől, ám azt 

többszöri felhívás ellenére sem adta vissza. A II. rendű vádlott találkozót 

beszélt meg a sértettel, amelyre az I. rendű vádlottat is magával vitte, akit 

álnéven mutatott be a sértettnek. Mindhárman Miskolcra indultak, a 

gépkocsival egy ismeretlen erdős részen megálltak, majd a két vádlott egy 

lakóházhoz ment, a sértett az autóban maradt. Néhány perc elteltével 

visszamentek az autóhoz, az I. rendű vádlott keze véres volt és egy 10 cm 

pengehosszúságú kés volt nála. A vádlottak azt hazudták az autóban várakozó 

sértettnek, hogy a lakóházban lévők rájuk támadtak, az I. rendű vádlott a 

késsel megszúrta egyiküket, aki ennek következtében meghalt. A vádlottak 

megfenyegették a sértettet, hogy „ő is sittre megy”, mivel tudomása van az 

emberölésről, a „lelépéshez” 2 millió forintot kértek tőle. A sértett végül nem 

adott át pénzt a vádlottaknak. 

 

A bíróság az I. r. vádlott férfit zsarolás bűntettének kísérlete miatt 2 év 8 

hónap börtönbüntetésre, valamint 3 év közügyektől eltiltásra, II. r. vádlott nőt 

bűnsegédként elkövetett zsarolás bűntettének kísérlete miatt 1 év 8 hónap 

börtönbüntetésre ítélte. A II. r. vádlott büntetésének végrehajtását 2 évre 

felfüggesztette. 

 

Az vádlottak és a védőik felmentés érdekében fellebbeztek, ugyanakkor a II. 

rendű vádlott és védője időközben visszavonta azt, így a törvényszék az I. 

rendű vádlott vonatkozásában hirdet határozatot. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 05. 24. 

Szerencsi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

9.B.22/2019. H. R. és társa 

vádlottak 

személyi szabadság 

megsértésének bűntette és 

más bűncselekmény 

2019. 05. 24. 8:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik egy kiskorú társukkal együtt egy 13 éves ismerősüket mintegy 

2 óra hosszán keresztül fogva tartottak. A vád szerint a vádlottak Facebook 

üzenetet írtak a kiskorú sértettnek, hogy jöjjön ki a ház elé, mert egyikük – 

utalva egy korábbi vitájukra – ki akar vele békülni. Amikor a sértett 

megjelent, egyikükkel elment az I. r. vádlott házához, ahonnan ugyan próbált 

elfutni, azonban a sértett akarata ellenére, erőszakkal bevitték őt az 

ingatlanba, ahonnan két órán keresztül nem engedték ki, és több 

alkalommal bántalmazták.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 
 


