
 

 

 

 

                    3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. 

                   t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 

                   e. birosag@miskolcit.birosag.hu 

                   http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 

     2019.El.XI.B.1/109. 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. március 18-22. 

2019. 03. 18. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.22/2018. L. M. és 4 társa 

vádlottak 

nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, 

a bűncselekmény elhárítására idős koránál 

fogva korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett emberölés 

2019. 03. 18. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a nyéstai emberölési ügyként ismertté 

vált büntetőperben. 

A vádirat lényege szerint az öt vádlott 2017. április 9-én éjjel azért ment a sértett 

lakásához, hogy tőle pénzt szerezzenek. Hárman bementek a házba, ketten az udvaron 

maradtak, figyelték nem jön-e valaki. Az egyik vádlott az ágyban fekvő 86 éves sértettre 

egy vascsővel több ütést mért, minek következtében a sértett nő életét vesztette. Az 

elszenvedett sérülések különösen nagy testi és lelki gyötrelmet okoztak sértettnek, 

akinek életét az azonnali orvosi ellátás sem menthette volna meg. A vádlottak a 

lakásból pénzt és élelmiszert vittek el.  

A vádlottakkal szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény 

elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett 

emberölés miatt folyik büntetőeljárás. A vádlottak letartóztatásban vannak, 

cselekményük akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. Az előkészítő 

ülésen a vádlottak egyike sem tett beismerő vallomást. 

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
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2019. 03. 18. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 24. sz. tárgyalóterem 

11.B.1848/2018. H. J. és társa 

vádlottak 

hivatalos személy elleni erőszak 

bűntette 

2019. 03. 18. 8:00 

Tárgyalást tart a bíróság és tanúkat hallgat ki azoknak a sajóládi vádlottaknak 

az ügyében, akik az intézkedő rendőrökre támadtak, majd velük szemben a 

szolgálati fegyver alkalmazására került sor. 

A vádirat szerint 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 bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 03. 18. 

Miskolci Törvényszék• 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.17/2018. B. Cs. vádlott  aljas indokból elkövetett 

emberölés bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 03. 18. 9:30 

 Perbeszédeket tartanak a Miskolci Törvényszéken annak a férfinak az 

ügyében, aki a vád szerint 2017. július 17-én Mezőcsáton rágyújtotta a házat 

egy édesapára és annak három gyermekére. 

A vádlott a gyermekeit egyedül nevelő édesapával élt egy házban, ám külön 

lakrészben. A két férfi között gyakorta alakult ki veszekedés, a vádlott 

többször azzal fenyegetőzött, hogy fel fogja gyújtani a házat. Ez történt július 

17-én éjjel is, amikor vádlott ittasan ment haza, hangosan énekelt, kiabált. A 

sértett édesapa rászólt a vádlottra, hogy ne hangoskodjon, mert felkelnek a 

gyerekek, a vádlott ezt sérelmezte és ismét a ház felgyújtásával fenyegette 

meg a sértettet. 

A vádlott távozott, majd hajnali egy órakor tért vissza a házhoz, észlelte, hogy 

a sértettek alszanak, ekkor meggyújtott egy pólót, majd a szőnyegre dobta. 

Miután a szőnyeg és később a ház is lángra kapott, a vádlott távozott a 

helyszínről. A füstre a házban tartózkodó egyik gyermek ébredt fel, aki 

felkeltette apját és testvéreit is. A két nagyobb gyermek kimenekült, azonban 

az édesapa visszament a másfél éves kislányért, amikor is a lakásban lévő 

gázpalack felrobbant. A nagy hő és a tűz következtében az édesapa és 

kislánya életét vesztette. 

Ítélethirdetés nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



2019. 03. 19. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

16.B.5/2019. S. Sz. vádlott a bűncselekmény felismerésére vagy 

elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett csalás bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 03. 19. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint valótlanul azt állította magáról, hogy természetfeletti 

módszerekkel, kézrátétellel képes gyógyítani, illetve elhunytakkal kapcsolatot 

teremteni. 2017 februárjától 2018 márciusáig több idős sértettet keresett fel, 

akiktől összesen több százezer forintot vett át a „kezelésekért”, illetve értékes 

aranyékszereket is elvett tőlük arra hivatkozással, hogy elhunyt szeretteik sírjába 

helyezi el. 

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. 03. 19. 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • 118. sz. tárgyalóterem 

2.Bf.46/2019. H. A. és 

társai 

vádlottak 

új pszichoaktív anyaggal visszaélés 

bűntette 

2019. 03. 19. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik az alsónadrágjukban csempészett új pszichoaktív 

anyagokkal kereskedtek Kazincbarcikán és környékén. 

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlottak 2017 elején postafiókot nyitottak 

Lengyelországban, amely postafiók címre négy alkalommal összesen legalább 

300 gramm új pszichoaktív anyagot rendeltek. A drogot a vádlottak az 

alsónadrágjukban elrejtve hozták be Magyarországra. A vádlottak az „alap” 

elnevezésű kábító hatású anyagot Kazincbarcikán és Sajószentpéteren 

értékesítették, melyből több százezer forintos haszonra tettek szert. A 

fogyasztókkal közösségi oldalon keresztül tartották a kapcsolatot, a beérkező 

megrendeléseket pedig az üzenetváltásban megjelölt helyre szállították. 

A bíróság a vádlottakat új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt 

végrehajtandó börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélte, valamint több 

mint 3 és fél millió forint vagyonelkobzást rendelt el az I-III. r. vádlottakkal 

szemben. A vádlottak és védőik fellebbezést jelentettek be a döntéssel szemben. 

Akár határozathirdetés is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 
  



2019. 03. 19. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.29/2018. V. S. vádlott 

és 3 társa 

emberölés bűntette 2019. 03. 19. 

2019. 03. 21. 

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 március 21-én 9 órakor folytatódik. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 
  



2019. 03. 20. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.43/2018. B. R. vádlott védekezésre képtelen 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2019. 03. 20. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a borsodnádasdi emberölési 

ügyben. 

A vádirat szerint az ittas és „herbálos” cigarettát is fogyasztó férfi ismerte a 

sértettet, baráti viszonyban voltak. 2017. szeptember 2-án találkozót 

beszéltek meg az esti órákra a település temploma mellett található erdei 

ösvényhez. A vádlott vitatkozott a lánnyal, majd többször ököllel arcul ütötte, 

aki ennek következtében eszméletét vesztette. A vádlott az öntudatlan 

állapotban lévő sértettet levetkőztette, majd az ösvény vízelvezetőjének 

csatornájába dobta a még életben lévő lányt. A sértett halálát vízbefulladás 

okozta. 

A tárgyalás március 25-én és 27-én 8 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 03. 20. 

Miskolci Járásbíróság • 17. sz. tárgyalóterem 

14.B.131/2019. G. R. és társai 

vádlottak 

 

rongálás vétsége 2019. 03. 20. 8:00 

Előkészítő ülést tart a bíróság annak a három férfinak az ügyében, akikkel 

szemben rongálás vétsége miatt indult eljárás. 

A vád szerint a vádlottak 2018 júliusában megjelentek egy miskolci 

üzletháznál azzal a céllal, hogy az üzletközpont melletti támfalra falfirkát 

fessenek, majd ezt videófelvételen rögzítsék, és az interneten közzé tegyék. 

Miután a feliratokat festékszóróval felfestették, az utca egy másik részén 

található térkőre ugyancsak graffitit készítettek, amelyet egyikük videóra 

felvett. A vádlottak a cselekményükkel huszonnégyezer forint kárt okoztak. 

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. 03. 20. 

Miskolci Törvényszék • 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.5/2019. M. R. és társa 

vádlottak 

 

életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 03. 20. 9:00 

 Előkészítő ülést tart a bíróság annak a két férfinak az ügyében, akik a nyílt 

utcán vasvillával támadtak a sértettekre. 

A vád szerint 2016 augusztusában a kora esti órákban az ittas állapotban 

lévő sértettek hangos szóváltásba keveredtek, melyre felfigyeltek a vádlottak 

és azok családtagjai. Ekkor a sértettek sérelmezni kezdték, hogy miért nézik 

őket, ezért további vita és szóváltás alakult ki az utcán tartózkodók között. A 

vádlottak vasvillát vettek magukhoz, majd dulakodás alakult ki a négy férfi 

között. A bántalmazás következtében az egyik sértett homlokcsonttörést, 

valamint agyburok alatti vérzést szenvedett, mely utóbbi sérülés közvetetten 

életveszélyesnek minősül. A másik sértett a fülkagylón vérző sérülést 

szenvedett, amely nyolc napon túl gyógyult. 

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. 03. 20. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. sz. tárgyalóterem 

4.B.521/2018. K. A. vádlott közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak bűntette 

2019. 03. 20. 10:00 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint egy tiszaújvárosi hajléktalanszállón ittas állapotban 

szitkozódni kezdett és többször próbálta megütni az ott dolgozó, közfeladatot 

ellátó személynek minősülő segítőt. 

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. 03. 20. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.317/2017. V. F. vádlott jelentős kárt okozó csalás 

bűntette 

2019. 03. 20. 10:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a Szerencsi járásbíróság 

annak a vádlottnak az ügyében, aki ellen jelentős kárt okozó csalás bűntette 

miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint a sértett egészségi állapota miatt a bűncselekmény 

felismerésére vagy elhárítására korlátozottan képes személy, akivel a vádlott 

bizalmi, szerelmi kapcsolatot alakított ki annak érdekében, hogy valótlan 

okokra hivatkozással 2015. évben több alkalommal pénzt kérjen kölcsön tőle, 

illetve kölcsönösszeg felvételére sarkallja a sértettet saját anyagi érdekében. 

Cselekményeivel a vádlott több, mint tizenkét millió forint kárt okozott. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu


2019.03.20. 

Miskolci Járásbíróság • 32. sz. tárgyalóterem 

36.B.64/2019. B. G. vádlott csalás vétsége 2019. 03. 20. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben csalás vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

A vád szerint a vádlott a büntetés-végrehajtási intézetből felhívta a sértett 

élettársát és az egyik távközlési szolgáltató munkatársának adta ki magát. 

Közölte a sértett élettársával, hogy a hívószáma nyereményjátékon vett részt 

és százezer forintot nyert. A „nyeremény” átvételének feltétele, hogy egy 

bankautomatánál egy megadott telefonszámra bizonyos összeget feltölt. A 

sértett élettársa közölte, hogy nem tud bankautomatához menni, ezért 

megadja a sértett telefonszámát. A sértettnek a vádlott ismételten távközlési 

szolgáltató munkatársaként mutatkozott be és közölte, hogy a sértett 

élettársa nyert, továbbá közölte azt is, hogy miképpen tudja átvenni a 

„nyereményt”. Ezt követően a sértett öt alkalommal, alkalmanként tizenötezer 

forintot töltött fel a vádlott által megadott hívószámokra. 

A vádlott nem munkatársa egyik távközlési társaságnak sem, továbbá a 

nyereményjáték sem létezett. A sértett tévedésbe ejtésével összesen 

hetvenötezer forint kárt okozott, amely nem térült meg. 

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. 03. 21. 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

3.B.24/2019. K. L. és társa 

vádlottak 

felfegyverkezve elkövetett 

magánlaksértés bűntette 

és más bűncselekmény 

2019. 03. 21. 8:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik a vád szerint egy királdi presszóban italoztak 2018 márciusában. Az I. rendű 

vádlott kérdőre vonta az egyik vendéget, hogy miért terjeszt valótlan dolgokat a 

későbbi sértettről és feleségéről. A sértett a vendég védelmére kelt és megkérte 

az I. rendű vádlottat, hogy inkább menjen haza. Szóváltás alakult ki közöttük, de a 

sértett hazament. Az esti órákban a vádlottak megjelentek a sértett házánál és 

számonkérték a presszóban történtek miatt. Az I. rendű vádlott egy baseball ütőt, 

a II. rendű vádlott egy – a sértett kerítéséből kitört – lécet tartott a kezében, majd 

berúgták a kaput és a bejárati ajtóig jutva azt is rugdosni kezdték. A sértett kiment 

a házból, amikor a II. rendű vádlott a kerítésléccel fejen, míg az I. rendű vádlott 

pedig a baseball ütővel az oldalán többször megütötte. A sértett ekkor egy fejszét 

vett magához, ezután a vádlottak elmenekültek a helyszínről. 

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

3.Bf.746/2018. R. Gy. vádlott közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak bűntette 

2019. 03. 21. 9:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak a büntetőügyében, akit felfegyverkezve elkövetett közfeladatot 

ellátó személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek a 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság. 

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott gyógyszertől bódult állapotban, 

menetjegy váltása nélkül szállt fel a Sátoraljaújhelyről Szerencsre közlekedő 

vonatra. A menetjegyét ellenőrizni kívánó kalauz kérdésére kést rántott, 

hadonászni és életveszélyesen fenyegetőzni kezdett, hogy megöl mindenkit. 

A kalauz kihátrált a kocsiból és a többi utast is átterelte egy másik kocsiba. A 

vádlottat a kiértesített rendőrök a szerencsi állomáson megbilincselték és 

előállították. 

A kalauz közfeladatot ellátó személynek minősül, és ezen minőségében a 

hivatalos személyekkel azonos büntetőjogi védelemben részesül, ezért a 

bíróság a vádlottat 7 és fél év végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélte, 

valamint megállapította, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem 

bocsátható. Az elsőfokú ítélettel szemben a vádlott és védője élt 

fellebbezéssel. 

Akár határozathirdetés is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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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. 03. 21. 10:00 

 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. 

A vád szerint az I. - 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 a további 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. Vádlottak a 

kuncsaftok is, akik a sértettel – annak életkoráról tudva – ellenszolgáltatás 

fejében szexuális cselekményt végeztek. 

A 2019. február 28-i előkészítő ülésen a IV. rendű vádlott, aki a család 

tagjaként közreműködött a sértett prostitúciós tevékenységének 

elősegítésében, illetve a VIII. rendű vádlott, aki az egyik kuncsaft volt, 

beismerő vallomást tettek, amelyeket a bíróság elfogadott és ítéletet hozott: 

a IV. rendű vádlottat kerítés és gyermekprostitúció kihasználása miatt 3 év 

szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra, míg a VIII. rendű vádlottat 

gyermekprostitúció kihasználása miatt 200 óra közérdekű munka büntetésre 

ítélte. A további vádlottak vonatkozásában tárgyalást tart a bíróság. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


