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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. szeptember 2-6. 

2019. 09. 02. 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.30/2018. B. R. és társa 

vádlott 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2019. 09. 02. 08:00 

Tárgyalást 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. 

A vád szerint 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 az I. rendű vádlott és 

társa oda bementek, addig ő az autóban odakint várakozott. Az 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 09. 03. 

Miskolci Törvényszék • I/127. sz. tárgyalóterem 

5.B.52/2018.  

 

F. Zs. E. és 3 

társa vádlottak  

 

pénzmosás bűntette  

 

2019. 09. 03. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak a 

büntetőperében, akik 560 millió forintot próbáltak tisztára mosni Thaiföldre 

szökött ismerősük megbízásából.  

A vádirat szerint a vádlottak - egy pénzszállító cég sérelmére elkövetett 

sikkasztásból származó - 560 millió forint elrejtését vállalták a Thaiföldre 

szökött ismerősük kérésére több tízmillió forint ellenében. A pénzt, műanyag 

hordókban elhelyezve, az egyik vádlott ingatlanának közelében elásták, majd 

rövid idő elteltével különböző technikákkal próbálták tisztára mosni a milliókat.  

A bűncselekményből származó pénz legalizálása érdekében 2011-től 

kezdődően mintegy 66 millió forint értékben váltottak be megrongálódott 

bankjegyeket budapesti és miskolci pénzintézeteknél. Az is előfordult, hogy az 

elsikkasztott pénzből sporteseményekre fogadtak, vagy szlovákiai kaszinóban 

próbáltak szerencsét. A fogadásokból 210 millió forinthoz, a kaszinójáték során 

csaknem 26 millió forinthoz jutottak. Az I. r. vádlott nagy értékű életbiztosítást 

kötött, gépkocsit vásárolt, még a sikkasztás elkövetése miatt elítélt ismerősére 

kiszabott 10 millió forint pénzbüntetést is kifizette a megszerzett pénzből. A 

további vádlottak ingatlant vásároltak, hiteltörlesztésre fordították az 

elsikkasztott pénzt.  

 

A törvényszék 2019. szeptember 5-én folytatja a tárgyalást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2019. 09. 04. 

Miskolci Járásbíróság • 24. sz. tárgyalóterem 

11.B.117/2019. T. Z. vádlott nagyobb kárt 

okozó, 

üzletszerűen 

elkövetett csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 09. 04. 8:00 

Tanúk kihallgatásával folytatja a tárgyalást a bíróság annak a férfinak a 

büntetőügyében, aki a vád szerint több, mint kétmillió forintot csalt ki 

megrendelőktől úgy, hogy eleve nem akarta a vállalt munkákat elvégezni. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott 2016 júliusa és 2018 áprilisa 

között víz-, fűtés, és gázszerelési munkákat vállalt, amikért a négy sértettől a 

szerződés megkötését követően több részletben, összesen több, mint 

kétmillió előleget vett fel. Vállalt kötelezettségeit elenyésző részben 

teljesítette, a sértetteket hitegette, végül elérhetetlenné vált.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 09. 04. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.38/2017. Cs. A. vádlott+ 5 

fő 

hivatali 

vesztegetés 

elfogadásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 09. 04. 

 

9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszéken 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. 

Perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019. 09. 05. 

Miskolci Járásbíróság • I/112. sz. tárgyalóterem 

37.B.819/2019. V. K. vádlott közveszélyokozás 

bűntette 

2019. 09. 05. 10:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

aki szerelmi bánatában felgyújtotta otthonát. 

A vád szerint a férfi 2018. július 16-án járdánházi otthonában egyedül 

tartózkodott, amikor a kora délutáni órákban szerelmi bánatában egy 

öngyújtóval meggyújtotta a franciaágyon található lepedőt, mely azonnal 

lángra kapott. A férfi ekkor megijedt, és attól való félelmében, hogy életét 

veszti, kimenekült az utcára. A ház födémszerkezete ugyan meggyulladt, de a 

kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tűz tovább terjedését. 

Amennyiben a tűzoltók nem érkeznek időben a helyszínre, a tető leégett volna 

és a tűz átterjedhetett volna a szomszédos lakóépületre is. 

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 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 09. 06. 

Miskolci Járásbíróság • 24. sz. tárgyalóterem 

38.B.2154/2018. H. O. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette és 

más 

bűncselekmény 

2019. 09. 06. 8:30 

 

Szakértők kihallgatásával folytatja a bizonyítást a Miskolci Járásbíróság 

azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik a vádirat szerint elhatározták, hogy 

Miskolcon egy prostituálttal szexuális cselekményt folytatnak, és ennek során 

észrevétlenül elveszik a nála lévő készpénzt. A sértett először a II. rendű 

vádlottnak nyújtott szexuális szolgáltatást, majd az I. rendű vádlott 

következett. A sértett elkezdte a cselekményt, amikor az I. rendű vádlott jelzett 

a II. rendű vádlottnak, hogy a sértett lábánál lévő pénztárcát vegye el, aki 

ennek eleget is tett. A sértett azonban mindezt észlelte és kiabálni kezdett. A 

II. rendű vádlott vissza akarta adni a pénzt, de társa erőteljesen rászólt, hogy 

ne tegye. A sértettet rángatni kezdte és veréssel, szurkálással fenyegette. Az I. 

rendű vádlottnak e szándékról nem volt előzetes tudomása, a fenyegetésben 

nem vett részt és azt nem támogatta. A vádlottak a készpénzzel együtt 

elhajtottak a helyszínről. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


