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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. január 20-24. 

2020. 01. 20. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. sz. tárgyalóterem 

1.B.200/2019. B. G. vádlott nagyobb kárt okozó csalás bűntette és 

más bűncselekmény 

2020. 01. 20. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirati tényállás szerint rabtársa nevében és aláírását 

meghamisítva kártalanítás iránti kérelmet nyújtott be az Igazságügyi 

Minisztériumhoz és annak kifizetését egyik családtagja bankszámlaszámára 

kérte, ahonnan rokonai a pénzt felvették – és abban a tudatban, hogy az a 

vádlotté – elköltötték. A kár több, mint 500 ezer forint. 

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 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 
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2020. 01. 22. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem  

9.B.16/2018.  
 

V. Z. és 

társai 

vádlottak  

életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette  

2020. 01. 22. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint Putnokon egy vita során, 2017. március 3-

án a sértettet ököllel, majd egy bottal ütötték és testszerte rugdosták, 

majd a mozdulatlan sértettet magára hagyták. A sértett életveszélyes 

koponyasérüléseket szenvedett, minek következtében beszédképtelenné 

vált.  

 

Az ügyben perbeszéd megtartása várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 

 

2020. 01. 22. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.15/2019. Cs. P. és 4 társa 

vádlottak 

emberkereskedelem 

bűntette 

2020. 01. 22. 8:30 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik a vád szerint (gyermekvédelmi intézetben nevelkedő) kiskorú lányokat 

utaztattak Szlovákiába, hogy ott prostitúciós tevékenységet folytassanak, majd 

az abból származó pénzt elvették tőlük és saját megélhetésükre fordították. A 

sértettek ellenállását alkalmanként testi fenyítéssel törték meg, illetve 

„herbálos” cigarettát adtak nekik, hogy bódult állapotba kerüljenek. Az I. és az 

V. rendű vádlott – a cselekményről tudva – a sértettek szállításában működött 

közre. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathdora2@miskolc.birosag.hu 
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2020. 01. 23. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.52/2018. F. Zs. E. vádlott 

 

pénzmosás 

bűntette 
2020. 01. 23. 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 tárgyalás január 28-án 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

  



 

2020. 01. 23. 

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • I./126. sz. tárgyalóterem 

1.Bf.509/2019. B. T. vádlott súlyos testi sértés 

bűntettének 

kísérlete 

2020. 01. 23. 13:30 

 Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás 

szerint egy bentlakásos szociális intézményben súlyosan bántalmazta társait. 

Az elsőfokú ítélet szerint  2018. szeptember 23-án, az esti órákban a vádlott 

és a sértett egy szobában tartózkodtak, mindketten az ágyukban pihentek. 

Amikor a sértett szeretett volna felkelni, a vádlott hirtelen rátámadt a kezében 

lévő ceruzával és megfenyegette, hogy megöli. A vádlott a támadás során a 

sértett jobb szemének szélét, illetve annak kezeit szúrta meg, mely sérülések 

8 napon belül gyógyulók voltak. 

Az első fokon eljárt Mezőkövesdi Járásbíróság súlyos testi sértés kísérlete 

miatt mondta ki bűnösnek a cselekményt teljeskörűen beismerő és a 

tárgyaláshoz való jogáról lemondó vádlottat, mely miatt 1 év 

börtönbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltásra ítélte. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


