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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. május 27-31. 

2019. 05. 27. 

Ózdi Járásbíróság • V. 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. 05. 27. 13:00 

Tárgyalást 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

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


2019. 05. 28. 

Miskolci Járásbíróság • 301. sz. tárgyalóterem 

40.B.1903/2018. S. I. és 48 társa 

vádlottak 

előnyért hivatali kötelességét 

megszegve, üzletszerűen elkövetett 

hivatali vesztegetés elfogadásának 

bűntette és más bűncselekmények 

2019. 05. 28. 

 

9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a volt pénzügyőr 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben előnyért hivatali kötelességét 

megszegve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2011-től kezdődően rendszeresen, 

kereskedelmi mennyiségben hozott Ukrajnából Magyarországra a záhonyi 

határátkelőn át szeszes italokat, dohányárut, üdítőket, édességet és más 

élelmiszereket, hogy azokat lakóhelyén értékesítse. A vádbeli időszakban (2014. 

december-2015. július) a III.-XXIX. rendű pénzügyőr vádlottak teljesítettek 

szolgálatot a záhonyi határátkelőnél. A kilépő forgalom esetében feladatuk volt 

a járművek üzemanyag mennyiségének ellenőrzése és rögzítése egy statisztikai 

rendszerben, annak érdekében, hogy a belépéskori kontrollal együtt nyomon 

lehessen követni a lényegesen olcsóbb ukrán üzemanyag jogszerű, hét naponta 

legfeljebb egy alkalommal megengedett behozatalát. Belépő forgalom 

esetében pedig azt is ellenőrizni kellett, hogy a behozott áruk kereskedelmi 

mennyiségűnek minősülnek-e. 

Az I. rendű vádlott és társai magas kockázati szintűnek minősültek, így 

vonatkozásukban minden esetben szigorított vizsgálatot kellett volna elvégezni, 

vagyis mind a járművek, mind a poggyászok teljes körű átvizsgálását, gyanús 

esetben másodlagos vizsgálatot. 

Az I. rendű vádlott jó kapcsolatot alakított ki több pénzügyőrrel, különösen a III. 

rendű vádlottal. Ezt felhasználva információi voltak a pénzügyőrök 

beosztásáról, az esetlegesen felmerülő nehézségekről, arról, hogy kik vonhatók 

be a jogtalan előnyt elfogadók körébe. A pénzügyőröket közvetítésre kérte, 

győzzék meg társaikat az átvizsgálás mellőzéséről. Az I. rendű vádlott telefonon 

szervezte a kilépést-belépést, az információkat a pénzügyőrök üzenetben 

küldték el részére. Az egyes kötelességszegéseknek kialakult „tarifája” volt. A 

pénzügyőrök a behozott áruk vizsgálatának mellőzése mellett az 

üzemanyagmennyiséget is lényegesen kisebb mértékben rögzítették, így a 

vádlottak a hét naponkénti egy alkalomnál gyakrabban tudtak ukrán 

üzemanyagot behozni az országba. 

A tárgyalás 2019. május 30-án 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 05. 29. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

3.B.24/2019. B. Z. J. vádlott 

 

halált okozó 

foglalkozás 

körében 

elkövetett 

gondatlan 

veszélyeztetés 

vétsége 

2019. 05. 29. 8:30 

Tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a 

villanyszerelési munkálatok elvégzése közben nem tartotta be a 

munkavédelmi szabályokat, így munkatársa halálos áramütést szenvedett. 

A vádlott egy villanyszereléssel foglalkozó cég ügyvezetője volt, akit felkértek 

egy vendégház meghibásodott térvilágítási rendszerének helyreállítására. A 

vádlott munkatársával, a sértettel 2017. augusztus 8-án megkezdte a javítási 

munkálatokat, mely egy áramtalanítási művelettel kezdődött. A vádlott ezt 

követően a kültéri világítást kapcsoló szerelvénydobozt szétszedte, az ott 

talált vezetéket pedig a földön javította. Mivel maga a lámpatest sem 

működött, azt is kicserélte. Annak érdekében, hogy megnézze, sikerült-e a 

javításokat elvégezni, újra áram alá helyezte a rendszert. Amikor látta, hogy 

a lámpa világít, azt már csak eredeti helyére kellett volna állítani, ehhez 

azonban már nem áramtalanította újra a rendszert. A vádlott a 

munkaterület őrzését, körbekerítését nem biztosította, de a munkavégzést 

sem irányította. A sértett segíteni akart a vádlottnak, így a kapcsolószekrény 

előtt térdelve, a szabadon hagyott és a fűben szétszóródott 230 V feszültség 

alatt álló vezetékekhez véletlenül hozzáért és áramütést szenvedett. A 

sértett a baleset után hat nappal elhalálozott. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 05. 29. 

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

6.Fk.241/2018. B. K. és társai 

vádlottak 

 

csoportosan elkövetett rablás 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 05. 29. 8:00 

Csoportosan elkövetett zsarolás bűntette miatt indult büntetőügyben tart 

tárgyalást az Ózdi Járásbíróság. 

A vád szerint 2018 márciusában a hat kiskorú sértett a késő esti órákban együtt 

beszélgetve sétált Ózd egyik utcáján, amikor a három vádlott odalépett 

hozzájuk, fenyegetően fellépve értékeiket kérte. Zsebeiket átkutatták, 

mobiltelefonjaikat, bluetooth hangszórót, headsetet vettek el tőlük. 

Lökdösődtek, pofozkodtak, combon rúgták, földre térdepeltették őket és 

megalázóan viselkedtek velük. A sértetteknek végül sikerült felnőttek segítségét 

kérniük, akikkel szemben a vádlottak szintén fenyegetően léptek fel, így ők is 

megtorpantak. A vádlottakat a kiérkező rendőrök fogták el. A sértettek nem 

szenvedtek sérüléseket. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

2019. 05. 29. 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.38/2017. Cs. A. vádlott+ 5 

fő 

 

hivatali 

vesztegetés 

elfogadásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 05. 29. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a vezető beosztású hivatalos 

személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más 

bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban. 

 

A vádirat szerint a pénzügyőr foglalkozású I.-IV. r. vádlottak a hivatali 

beosztásuk által tudomásukra jutott információt ismerőseik részére 

továbbadták, más esetben jogtalan előnyt fogadtak az V.-VI. r. vádlottaktól. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 05. 29. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 

10.B.47/2019. H. D. Á. 

vádlott 

az üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett 

jelentős kárt okozó csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 05. 29. 9:00 

Előkészítő ülést a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint közös képviselői feladatokat látott el több 

sátoraljaújhelyi társasház tekintetében, amelyeknek egy pénzintézet sértettnél 

vezetett folyószámlái felett rendelkezési joga is volt. A vádlott jogtalan 

haszonszerzésre törekedve a társasházak képviseletében eljárva valótlan 

tartalmú – valós szerződési szándékot nélkülöző – kérelmeket nyújtott be 

államilag támogatott felújítási kölcsönök igénylése érdekében és így a sértett 

pénzintézet összesen mintegy 27 millió forintot utalt át. Ennek egy részét a 

vádlott saját céljaira fordította. A vádlott e cselekmények megvalósításához 

hamis magánokiratokat használt fel. 

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 

46/815-297 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 05. 29. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.32/2018. V. M. vádlott 

 

halált okozó ittas 

állapotban 

elkövetett 

járművezetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 05. 29. 9:00 

Tanúk kihallgatásával és egy szakértő meghallgatásával folytatja a 

bizonyítást annak a – vádbeli időpontban próbaidős rendőr – vádlottnak az 

ügyében, aki vádirati tényállás szerint szolgálati idején kívül a néhai sértettel 

együtt szórakozott, italozott. A vádlott a néhai sértett tiltakozása ellenére 

magához vette egy Opel Combo típusú autó kulcsait és mindketten – a 

tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül – beültek az autóba és elindultak 

Sárospatak belvárosa felé. Az autót a vádlott vezette, és a megengedett 40, 

majd 50 km/h-s sebességet meghaladó 90-95 km/h-s sebességgel haladtak. 

Az egyik kanyarban a vádlott elvesztette a jármű feletti uralmat és kb. 70 

km/hs sebességgel egy fának csapódtak. A sértett testszerte elszenvedett 

súlyos sérülései miatt a helyszínen életét vesztette. A vádlott életveszélyes 

sérüléseket szenvedett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 



2019. 05. 29. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

1.B.68/2019. B. T. vádlott súlyos testi sértés 

bűntettének 

kísérlete 

2019. 05. 29. 10:00 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint egy szociális intézményben 2018. november 

23-án szobatársára támadt, egy ceruzával a szeménél és a hasánál szurkálta, 

miközben azzal fenyegette, hogy megöli. A sértett védekezés közben további 

sérüléseket szenvedett. A sértett sérülései 8 napon belül gyógyulóak voltak.   

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. 30. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.19/2019. D. O. és 

társa 

vádlottak 

büntetőügyben kényszerítés hatósági 

eljárásban bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 05. 30. 9:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2018 augusztusában egy kazincbarcikai sörözőben 

szóváltásba keveredtek a sértettel, akit ütni-rúgni kezdtek nyolc napon túl 

gyógyuló sérüléseket okozva. Rendőrségi kihallgatásukra még aznap késő este 

sor került. Tanúként hallgatták meg az ügy későbbi sértettjét, akit a vádlottak a 

rendőrségről távozást követően kérdőre vontak vallomástétele miatt, 

megfenyegették, hogy vonja azt vissza, majd az I. rendű vádlott többször meg is 

ütötte az arcán. A vádlottak az ott tartózkodó személyeket is megfenyegették: 

nehogy rendőrt merjenek hívni, mert akkor ugyanígy „pórul járnak.” 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 05. 30. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.45/2019. G. G. és társa 

vádlottak 

garázdaság 

vétsége és más 

bűncselekmény 

2019. 05. 30. 10:00 

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

