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Miskolci Törvényszék • I/127. sz. tárgyalóterem 

5.B.52/2018.  

 

F. Zs. E. és 3 

társa vádlottak  

 

pénzmosás bűntette  

 

2019. 11. 26. 9:00 

Tárgyalást tart távmeghallgatás keretében 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 bíróság a tárgyalást 2019. november 28. napján folytatja. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 27. 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.30/2018. B. R. és társa 

vádlott 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2019. 11. 27. 08:30 

Folytatja a bizonyítást távmeghallgatás újtán 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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 27. 

Miskolci Törvényszék • 32. sz. tárgyalóterem 

17.B.55/2019. K. B. vádlott és 

társa 

előnyért hivatali helyzetével 

egyébként visszaélve 

elkövetett hivatali 

vesztegetés elfogadásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 11. 27. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a volt pénzügyőr I. rendű 

vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint „segítségét” ajánlotta fel egy 

büntetőeljárás kedvezőbb lefolyása érdekében. 

 

A vádirati tényállás szerint a volt pénzügyőr főhadnagy I. rendű vádlott a II. 

rendű vádlottal annak üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan 

összeismerkedett 2018. évben, majd köztük baráti kapcsolat alakult ki. Az I. 

rendű vádlott munkaköréből adódóan az 1. számú tanúról bűnügyi 

információkhoz jutott. Rákérdezett a II. rendű vádlottnál, esetleg ismeri-e őt, 

aki közölte, hogy ismeri, mert korábban a cégénél dolgozott. Ekkor az I. rendű 

vádlott valótlanul elmondta a II. rendű vádlottnak, hogy hivatali minőségéből 

tud az 1. számú tanúval szembeni büntetőeljárásról, majd arra kérte, hogy 

vegye fel vele a kapcsolatot, mert, ha igényli, segítséget tud nyújtani az eljárás 

kedvező kimenetele érdekében. A II. rendű vádlott kapcsolatba lépett az 1. 

számú tanú bizalmasával és elmondta neki az ajánlatot. Az I. rendű vádlott 

később arra is megkérte a II. rendű vádlottat, hogy közölje, a jogellenes 

segítségnyújtásért cserébe 5 millió forintot kér. A II. rendű vádlott az előnyből 

nem kért és nem is kapott volna. A pénz átadására nem 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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 27. 

Miskolci Törvényszék • 113. sz. tárgyalóterem 

9.B.43/2019. Dr. K. I. I. vádlott különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett 

emberölés 

bűntette 

2019. 11. 27. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vádirat szerint 2018 áprilisában 33 évnyi házasság után egy felmosó 

nyelével verte agyon a férjét miskolci otthonukban. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott már hosszabb ideje erőszakos 

magatartást tanúsított a néhai férjével szemben. A szomszédok rendszeresen 

hallották a hangoskodást, szidalmazást, illetve több alkalommal láttak 

bántalmazást is. 

 

A cselekmény elkövetésének napján, 2018. április 19-én a vádlott ismeretlen 

okból a lakásuk fürdőszobájában ismét bántalmazni kezdte a sértettet, puszta 

kézzel és egy műanyag felmosónyéllel. Az ütések többsége a sértett 

koponyáját érte. Az erősen vérző sértettet a konyhába kísérte, leültette, majd 

a szomszédoktól elkérte a mentők telefonszámát és értesítette őket. A 

kiérkező mentők a sértettet eszméletlen állapotban, életjelenségek nélkül 

találták, újraélesztése nem vezetett eredményre. Halálát erőszakos úton 

szerzett sérülései következtében beálló vérzéses sokk okozta, amely az 

átlagost meghaladó testi, lelki gyötrelemmel járt. 

 

A vádlott tagadja a cselekmény elkövetését. 

 

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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 28. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

15.B.22/2019. F. I. vádlott előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több 

ember sérelmére, részben tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2019. 11. 28. 

 

8:30 

Tanúkat hallgat ki a Miskolci Törvényszék annak a férfinak a büntetőügyében, 

aki a vád érzelmi kapcsolat fűzte a sértetthez, a kapcsolatuk idővel megromlott, így 

a sértett a családjához vissza akart költözni, ezt azonban a vádlott nem akarta 

engedni és életveszélyesen megfenyegette a sértettet és több családtagját is: 

„rátok gyújtom a házat, be lesz locsolva a házatok benzinnel”. A vádlott tisztában 

volt azzal, hogy a sértett férjével és 7 gyermekével, köztük két kiskorúval, valamint 

három nagykorú gyermekük családjával lakik együtt. Az ingatlan több lakóházból 

és portából áll, amelyek kerítéssel vannak elválasztva. 

A sértettek a vádlott fenyegetéseit komolyan vették, ennek érdekében 

előkészületeket is tettek a tűzoltás iránt. Éjszaka az erősen ittas állapotú vádlott 

egy benzines palackot dobott be a sértettek hálószobájába, melyet előtte 

meggyújtott. A szobában több berendezési tárgy is lángra kapott, de a tűz 

terjedését sikerült megakadályozni. A vádlott egyidejűleg macsétával a kezében az 

egyik sértettre támadt, de annak testvére elhárította azt, így mindketten ütni 

kezdték vádlottat, aki elmenekült a helyszínről, de a sérülései, illetve az ittassága 

miatt az utcán összeesett.  

A megtámadott sértettek nyolc napon belül, míg a vádlott nyolc napon túl 

gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 28. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.66/2019. L.-né V. G. 

K. vádlott 

halálos tömegszerencsétlenséget 

eredményező közúti baleset 

gondaltan okozásának vétsége 

2019. 11. 28. 08:30 

 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság az M3-as autópálya 

mezőkeresztesi szakaszánál 2016. decemberében történt buszbaleset 

ügyében, melyen további tanúk kihallgatására kerül sor. 

A vád szerint egy utazási társaság busza, két – váltásban dolgozó – sofőrrel 

és 80 utassal hazafelé tartott Bécsből Debrecen irányába éjszaka, az 

autópálya kivilágítatlan szakaszán, körülbelül 100 km/h sebességgel. A 

forgalom ugyan gyér volt, de az út állapota nedves, csúszós és a 

hőmérséklet is fagypont alatti. 

A vádlott a busz mellett haladt a belső forgalmi sávban egy személyautóval, 

körülbelül 130 km/h sebességgel. Amikor elhaladt a busz mellett a 

jéghártyás úttesten az autó megcsúszott, a busz előtt átsodródott a külső 

forgalmi sávba és a szalagkorlátnak ütközött. 

A mögötte haladó busz sofőrje bár hirtelen balra kormányozta a buszt, de 

nem tudta elkerülni az ütközést. Nagy sebessége és az út állapota miatt a 

busz bal oldalával a vádlott autójának, majd a bal oldalon található 

szalagkorlátnak ütközött, ami megbillentette a buszt és az a bal oldalára 

borult. 

A két jármű ütközését követően az autópályán közlekedő járművek közül 

több is a baleset helyszínére ért, melyek legtöbbje már nem tudott időben 

megállni, hogy elkerüljék a további ütközéseket, így azok többszörösen 

egymásba sodródtak. 

A baleset következtében 5 személy életét vesztette, 8 - 8 személy 

maradandó fogyatékosságot, illetve 8 napon túl gyógyuló sérüléseket, míg 

21 személy könnyebb sérüléseket szenvedett. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 11. 28. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.131/2019. G. B. vádlott közfeladatot 

ellátó személy 

elleni erőszak 

bűntette 

2019. 11. 28. 10:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2019. február 26-án a reggeli órákban, 

Kazincbarcikán egy buszmegállóban tartózkodott a babakocsiban lévő 

gyermekével, amikor megérkezett a sértett által vezetett autóbusz. 

A vádlott a babakocsival együtt a második ajtón szeretett volna felszállni, de a 

sértett azt nem nyitotta ki. A vádlott ekkor az első ajtóhoz ment és megkérte 

a sértettet, hogy nyissa ki a hátsó ajtót, de az nem tett eleget a kérésnek. A 

vádlott ezután felszállt az első ajtón és a jegyváltás közben szidalmazni kezdte 

a sértettet, gallérjánál fogva megrángatta és egyszer arcon is ütötte. 

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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-385• 30/696-3810 

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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