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Miskolci Törvényszék • Fszt. 32. sz. tárgyalóterem 

17.B.4/2020. B. K. vádlott erős felindulásban elkövetett 
emberölés bűntette 

2020. 03. 16. 

 

8:30 

Előkészítő ülést tart a törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki 

haragjától felindulva többször megszúrta édesapját.  

A vádirat szerint a vádlott a szüleivel élt egy háztartásban, mindannyian 

italozó életmódot folytattak, gyakori vitáik olykor tettlegességbe 

torkolltak. 2018 decemberében a vádlott édesapja és édesanyja ismét 

összeszólalkoztak és a férfi egy 18,5 cm pengehosszúságú késsel 

támadott feleségére, meg akarta szúrni őt. Ekkor a vádlott a szobába 

ment és kérdőre vonta apját, kicsavarta kezéből a kést, majd dulakodni 

kezdtek. A vádlott ennek hevében nyakon, majd mellkason szúrta 

édesapját, aki erősen vérezni kezdett és összeesett, azonban a vádlott 

felindult állapotában tovább szurkálta őt testszerte. A sértett a 

helyszínen életét vesztette. 

A bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – az 

előkészítő ülésen ítélettel dönthet 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 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 03. 16. 

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • I./118. sz. tárgyalóterem 

7.Bf.563/2019. V. M. vádlott halált okozó, ittas állapotban 
elkövetett járművezetés 
bűntette 

2020. 03. 16. 

 

9:00 

Nyilvános ülést tart a törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

férfinak az ügyében, aki a cselekmény idején próbaidős rendőrként 

ittas állapotban egy idegen gépjárművel okozott halálos balesetet. 

Az elsőfokon eljáró Szerencsi Járásbíróság által megállapított tényállás 

szerint a vádlott szolgálati idején kívül a néhai sértettel együtt 

szórakozott, italozott a férfi otthonában, majd a két férfi magához vette 

a néhai sértett édesapjának tulajdonában álló autó slusszkulcsát. Ezt 

követően mindketten beültek az Opel Combo típusú gépjárműbe, és 

elindultak Sárospatak belvárosa felé. Az autót a vádlott vezette, és a 

megengedett 40, majd 50 km/h-s sebességet meghaladó 90-95 km/h-s 

sebességgel haladtak. Az egyik kanyarban a vádlott elvesztette a jármű 

feletti uralmat és kb. 70 km/hs sebességgel egy fának csapódtak. A 

sértett testszerte elszenvedett súlyos sérülései miatt a helyszínen 

életét vesztette. A vádlott életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

A járásbíróság ittas járművezetés és jármű önkényes elvétele miatt 

mondta a vádlottat 3 év börtönbüntetésre, 3 év közúti járművezetéstől 

eltiltásra és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélettel szemben a 

vádlott és védője fellebbezett.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:horvathdora2@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 03. 17. 

Miskolci Törvényszék • I/127. sz. tárgyalóterem 

5.B.52/2018.  

 

F. Zs. E. és 3 

társa 

vádlottak  

 

pénzmosás bűntette  

 

2020. 03. 17. 

 

9:00 

 

Tanút hallgat ki és iratokat ismertet 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 bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 03. 18. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

11.B.3/2020. V. D. vádlott emberölés bűntettének 
kísérlete 

2020. 03. 18. 

 

8:30 

Előkészítő ülést tart a törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki a 

vád szerint édesanyját egy késsel háromszor hátba szúrta, 

életveszélyes sérülést okozva ezzel. 

A vádlott a lakásban édesanyjával együtt tartózkodott, amikor minden 

előzmény nélkül hirtelen az édesanyja mögé ugrott és a zsebéből 

elővett 10 cm pengehosszúságú késsel háromszor hátba szúrta. A 

sértett kiabálni kezdett, mire a vádlott felhagyott cselekményével és 

kiszaladt házból, a kést az utcán eldobta. Az erősen vérző sértett a 

szomszédtól kért segítséget.  

A 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. Balogh Adrienn 

sajtószóvivő 

46/815-297•  

baloghadri@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 03. 19. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

15.B.37/2019. Sz. Á. vádlott több emberen elkövetett 

emberölés bűntette 

2020. 03. 19. 

 

8:30 

Tárgyalást tart a törvényszék annak az ózdi férfinak az ügyében, aki a 

vád szerint előbb élettársát akarta megölni, majd a nő segítségére siető 

nevelt gyermekei életét oltotta ki.  

A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott 2018. november 26-án 

ózdi otthonában éjjel támadt az alvó élettársára, akit egy 33 cm 

hosszúságú késsel mellkason szúrt. A zajra felébredtek a nő gyermekei, 

akik megpróbálták édesanyjukat megvédeni, azonban a vádlott a két 

fiúra is késsel támadt, miközben azt hangoztatta „megöllek 

benneteket”. Az egyik fiatalt a mellkasán, a másikat a hátán szúrta meg, 

mindketten azonnal életüket vesztették. A vádlott ezután a bejárati 

ajtót kulcsra zárta, a kulcsot a párnája alá rejtette, sérült élettársát az 

ágyra fektette és saját magán is sebet ejtett. A nő kérte a vádlottat, 

hogy engedje ki a házból, azonban a vádlott azzal utasította el a 

kérését, hogy: „most már együtt halunk meg”.  A sértettnek órákkal 

később sikerült kijutnia a lakásból az utcára, ahol a járókelőktől kért 

segítséget.  

A tárgyalás 2020. április 21. napján 8 óra 30 perckor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 03. 19. 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • I./119. sz. tárgyalóterem 

1.Bf.501/2019. R. T. vádlott és 

társa 

maradandó 

fogyatékosságot okozó, 

foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2020. 03. 19. 9:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a 

„tésztaüzemi balesetként” elhíresült büntetőügyben. 

 

Az első fokon eljáró Tiszaújvárosi Járásbíróság által megállapított 

tényállás szerint a vádlottak egy-egy - és egymással kapcsolatban álló 

- tiszaújvárosi cég ügyvezetői voltak, melyek közül az egyik tésztafélék 

gyártásával foglalkozott. Az ügyvezetőként dolgozó vádlottak így 

felelősek voltak az üzemben használt gépek műszaki állapotáért és 

jogosultak voltak utasítást is adni az ott dolgozóknak.  

Az üzem egyik tésztadagasztó gépe azonban meghibásodott, melyről 

a vádlottak tudtak. A gép ugyan működőképes volt, de tartálya 

fedelének felnyitásakor az ún. biztonsági kapcsolók nem léptek 

működésbe, így a gép nem állt le, hanem tovább dolgozott. Ebben a 

formában tilos lett volna üzemeltetni a dagasztógépet, hiszen 

munkavédelmi szempontból nem voltak adottak a biztonságos 

működés feltételei. 

A sértett azonban azt az utasítást kapta az egyik vádlottól, hogy ezzel a 

meghibásodott géppel dolgozzon. Amikor a sértett felnyitotta a gép 

tartályát – a biztonsági kapcsolók hiányában – az nem állt le, tovább 

működött, amikor pedig a tartályba nyúlt, a forgásban lévő tengelyek 

leszakították a sértett bal alkarját. A vádlottak továbbá munkavédelmi 

eszközt sem biztosítottak a sértettnek és megfelelő balesetvédelmi 

oktatásban sem részesítették. A csonkolásos sérülés orvosi 

beavatkozás hiányában akár a sértett halálához is vezethetett volna. 

Az alkar elvesztésével járó sérülés maradandó fogyatékosságot 

okozott a sértettnek. 

 

Az elsőfokú bíróság a vádlottakat fejenként 540.000,- forint 

pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen a vádlottak fellebbeztek. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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