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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. április 8 – 12. 

 

2019. 04. 08. 

Miskolci Törvényszék • Fszt/28. sz. tárgyalóterem 

6.B.7/2019. B. I. vádlott és 4 

társa 

 

pénzmosás 

bűntette 
2019. 04. 08. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a két férfinak a 

büntetőügyében, akik ellen az ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat.  

 

A vádirat szerint az I. r. vádlott munkát keresett és e miatt internetes 

portálon hirdetést adott fel. A hirdetésre a nyomozás során ismeretlenül 

maradt személy jelentkezett, és a vádlottat bankszámla nyitásra kérte azzal, 

hogy értesítési telefonszámként az általa megadott telefonszámot adja meg. 

Az I. r. vádlott ennek eleget tett és az ismeretlen személy kérésének 

megfelelően valamennyi bankszámla adatot is megadott neki. Ezt követően 

egy másik bankszámlára csalással szerzett pénzösszegek érkeztek, amelyet 

az ismeretlen személy tovább utalt az I. r. vádlott bankszámlájára. Az I. r. 

vádlott tudta, hogy az érkezett 4 millió forint bűncselekményből származik, 

ennek ellenére annak nagy részét készpénzben felvette és a "költségek" 

levonása után ismeretlen személynek átadta. 

 

A II. r. vádlott az I. r. vádlotthoz hasonlóan munkát keresett, és ezt internetes 

portálon hirdette. A II. r. vádlottat ismeretlen személy megkereste, majd céges 

bankszámla nyitását kérte azért, hogy a munkabérek és járulékok átutalása 

onnan megtörténhessen. A II. r. vádlott megkérte egyik volt munkatársát, 

hogy "vegyen a nevére" egy gazdasági társaságot és annak nyisson 

bankszámlát. A bankszámlán később a II. r. vádlott önálló rendelkezési jogot 

szerzett. Ezt követően a I. r. vádlott esetével egyező módon a bankszámlára 

érkezett több mint 3 millió forint, amelynek bűnös eredetéről a II. r. vádlott 

tudomással bírt. A vádlott az összeget a bankszámláról felvette és hetvenezer 

forint levonása után ismeretlen személynek kifizette. 

 

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 

  

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


2019. 04. 08. 

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

7.Bf.844/2018. T. G. vádlott  halált okozó foglalkozás 

körében elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2019. 04. 08. 12:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

férfinak az ügyében, akit halált okozó foglalkozás körében elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés vétségében mondott ki bűnösnek az első fokon 

eljárt Ózdi Járásbíróság. 

 

Az elsőfokú ítélet szerint a sértett alkalmi munkavégzés keretében a 

cefreerjesztő tartály belső tisztítását végezte a pálinkafőzőben. A vádlott a 

szükséges munkavédelmi oktatásban őt nem részesítette, így különösen nem 

hívta fel a figyelmét a tartályban fejlődő gázok kockázatára, arra, hogy az 

erjedési folyamat közben szén-dioxid keletkezik, amely színtelen, szagtalan, 

fulladást okozó gáz. A tartályon kívül tartózkodó, munkát felügyelő másik 

alkalmi munkavállaló pedig nem volt felszerelve a szükséges mentő 

eszközökkel, illetve nem rendelkezett megfelelő ismeretekkel. Mivel a vádlott 

már 2013 óta vezetője volt a cégnek, tudomása is volt arról, hogy nem 

szakszerűen történik a tartályok tisztítása, a munkavégzés biztonságos 

feltételeit azonban ennek ellenére nem követelte meg.  

A sértett a tartályba való leereszkedést követően heveny oxigénhiány miatt 

elveszítette eszméletét, majd fulladás következtében elhunyt. Halála 

közvetlen oksági összefüggésben áll a vádlott többszöri szabályszegéseivel. 

A bíróság a pálinkafőzéssel foglalkozó gazdasági társaság vezetőjével 

szemben a fenti bűncselekmény miatt 1 év – 2 évre felfüggesztett – 

fogházbüntetést szabott ki, valamint 1 évre eltiltotta a desztillált szeszes ital 

gyártása foglalkozástól is. A döntéssel szemben a vádlott és védője 

fellebbezést jelentett be. 

 

Határozathirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 

2019. 04. 08. 

 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 

1.B.312/2018. H. G. vádlott önbíráskodás 

bűntettének 

kísérlete 

2019. 04. 08. 
 

8:15 

Tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vádirat szerint Girincs községben megállapodott a sértettel, hogy 100 

ezer forintért eladja neki az autóját. A sértett úgy nyilatkozott, hogy most csak 

30 ezer forint áll rendelkezésére és azt megmutatta a vádlottnak, aki a sértett 

kezéből hirtelen kikapta a bankjegyeket és az eladásra kínált autóval távozni 

készült. A sértett kérdőre vonta, amelyre válaszként a vádlott megszorította a 

nyakát, arcon ütötte és megfenyegette, hogy ha nem fizeti meg a teljes 

vételárat három napon belül, akkor meg fogja ölni. A vádlott ezután elhagyta 

a helyszínt. 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


 

2019. 04. 09. 

 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 33. sz. tárgyalóterem 

17.B.30/2019. K. I. vádlott ittas állapotban 

elkövetett 

járművezetés 

vétsége 

2019. 04. 09. 
 

8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki 2018. november 3-án, Szalonna községben erősen ittas 

állapotban közlekedett személygépkocsijával.  

A vádlott ittassága folytán elvesztette a jármű feletti uralmát, áttért a 

menetirány szerinti bal oldalra és ott az út szélén lévő villanyoszlopnak 

ütközött. Ezt követően azonnal elaludt a gépjárműben. Az ütközés után 

néhány perccel a rendőrség is a helyszínre érkezett. A vádlott 

véralkoholszintje 2,86 – 2,62 ezrelék volt.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 04. 10. 

 

Miskolci Törvényszék • Fszt/28. sz. tárgyalóterem 

6.B.10/2019. Sz. R. vádlott emberölés 

bűntette 
2019. 04. 10. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak a 

büntetőügyében, aki a vád szerint baltával halálos sebet ejtett egy másik 

férfin. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a vádlott élettársával, édesanyjával, 

testvérével és annak élettársával hajléktalanként élt egy miskolci társasház 

mögötti bozótos területen. 2018. július 5-én az esti órákban a társaság italozni 

kezdett és a vádlott testvérének kivételével valamennyien ittas állapotba 

kerültek. Amikor az alkohol elfogyott, a vádlott élettársa kötekedni kezdett a 

sértettel. Ekkor a sértett a nőt aludni küldte, azonban az továbbra is bort kért 

és kiabált. A sértett odakiáltott a vádlottnak, hogy jöjjön, és adjon neki, mire a 

vádlott kezébe vette a vasazás során talált baltát, és annak élével fejbe vágta 

a sértettet. Ennek hatására a sértett elesett, majd a vádlott még legalább 5-6 

alkalommal vágta fejen az akkor már erősen vérző férfit, aki a kórházba 

szállítás során a mentőben elhunyt. 

 

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. 04. 10. 

Miskolci Törvényszék • 113. sz. tárgyalóterem 

9.B.25/2018. B. A. vádlott emberölés bűntette 2019. 04. 10. 13:00 

Ítéletet hirdet a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki a vád szerint 

2017 májusában Felsőzsolcán az udvari wc-ben szülte meg gyermekét. A szülést 

követően a gyermekről nem gondoskodott, őt a kerti wc emésztő gödrébe 

dobta. Az újszülött ellátatlansága következtében elhunyt. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 04. 10. 

Ózdi Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

6.Fk.241/2018. B. K. és két társa 

vádlottak 

csoportosan 

elkövetett rablás 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 04. 10. 8:00 

Csoportosan elkövetett rablás 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 
 

2019. 04. 10. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 

10.B.10/2019. J. Á. vádlott 

 

halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2019. 04. 10. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki 2017. július 11-én, Mikóházán egy körbekerített mezőgazdasági 

ingatlan területén egy teleszkópos rakodóval elsodorta az ott dolgozó 

sértettet. 

A vádlott a rakodógéppel egy fémvázas terménytároló, az ún. szín irányába 

közlekedett. Annak érdekében, hogy megkönnyítse a haladást a rakodógép 

gémrészét 300 mm helyett 100-110 cm-ig emelte és előre tolta. A felemelt és 

előretolt gémrésztől és annak villájától azonban nem észlelte a vele azonos 

irányba, görnyedt tartással és lassú mozgással közlekedő sértettet. Miközben 

a vádlott a rakodóval a szín oldalához próbált beállni, annak előretolt villájával 

elsodorta a sértettet, aki a szín előtt található betonra zuhant. A zuhanás 

közben a rakodógép még mozgásban volt, így annak bal oldali első kereke a 

fekvő helyzetben lévő sértett fejét, majd testét is súrolta. A sértett a helyszínen 

elhalálozott.   

 

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. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 04. 11. 

Miskolci Járásbíróság • II/221/B. sz. tárgyalóterem 

28.B.1501/2016. dr. H. Sz. és 39 

társa 

 

bűnszervezetben a 

hitelezők 

kielégítésének 

meghiúsításával 

elkövetett 

csődbűncselekmény 

bűntette és más 

bűncselekmények   

 

2019. 04. 11. 9:00 

Ítéletet hirdet a Miskolci Járásbíróság bűnszervezetben a hitelezők 

kielégítésének meghiúsításával elkövetett csődbűncselekmény bűntette és 

más bűncselekmények miatt dr. H. Sz. ügyvéddel és 39 társával szemben 

indult büntetőügyben. 

A vádirat összesen negyvenkilenc olyan esetet tartalmaz, amikor az ügyvéd 

terhelt közreműködött a cégek értékesítésében, akár okirat szerkesztés, akár 

a társaság új tulajdonosainak, cégvezetőinek felkutatása útján és ezáltal 

szerepe volt abban is, hogy a cégnyilvántartásban az ukrán személyek, mit a 

társaság tulajdonosai, ügyvezetői bejegyzésre kerüljenek annak ellenére, hogy 

ezen személyek valamiféle ellenszolgáltatás ellenében vállalták a 

cégátruházással kapcsolatos iratok aláírását, de ténylegesen sem mint 

tulajdonos, sem mint cégvezető nem töltöttek be funkciót.  

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


