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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. január 11-15. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2020.El.I.D.21/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) 4.§ e) pontja és a 6. § (1) bekezdése értelmében 2020. szeptember 

28. napjától a Miskolci Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok 

épületeiben foganatosított nyilvános eljárási cselekményen (tárgyalás, nyilvános ülés, stb.) 

hallgatóságként megjelenni kívánó személyek a bíróság épületébe csak előzetes regisztráció 

esetén, pillanatnyi testhőmérséklet mérést követően, az eljárási cselekményt megelőzően 10 

perccel léphetnek be. Előzetesen regisztrálni legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző 

munkanap 15:00 óráig lehet;  

- a 2020. évi LVIII. törvény 138. § (2) bekezdése értelmében a civilisztikai ügyekben bíróság a 

tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a 

tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja, a 2020. évi LVIII. törvény 205. § 

értelmében a büntetőügyekben a bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot indokolt határozattal 

hivatalból kizárja, ha a járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel 

összefüggő rendelkezésre figyelemmel a bíróság a nyilvánosság számára nem látogatható. Ez 

esetben a bíróság a tárgyaláson hozott határozatot a nyilvánosság kizárásával hirdeti ki;  

- tájékoztatja továbbá a törvényszék, hogy a Miskolci Törvényszék és a törvényszék illetékességi 

területén működő járásbíróságok épületeiben az orr és a száj egyidejű eltakarására alkalmas 

maszk viselése és a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Az eljárási cselekményeken való részvételi szándékukat szíveskedjenek az eljárási cselekményt 

megelőző munkanap 15 órájáig az mtsajto@miskolcit.birosag.hu  e-mail címen bejelenteni. Kérjük 

közöljék a médium megnevezését és az eljárási cselekményen részt venni kívánó személyek számát 

is. 

Együttműködésüket köszönjük. 
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2021. 01. 11. 

Miskolci Törvényszék • I. emelet 113. sz. tárgyalóterem 

17.B.52/2018. pénzmosás bűntette 2021. 01. 11. 8:00 

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 bíróság a tárgyalást 2021. január 14-én folytatja. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu  
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2021. 01. 11. 

Miskolci Törvényszék • I. emelet 126. sz. tárgyalóterem (távmeghallgatás) 

 

18.B.19 /2020. különös kegyetlenséggel több ember sérelmére 

elkövetett emberölés bűntettének kísérlete 

2021. 01. 11. 

 

8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

a vád szerint motorbenzinnel átitatott anyaggal akarta felgyújtani ismerőse 

lakását. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott férfi és a sértett jól ismerték egymást, a 

vádlott többször járt a sértett és családja lakásában. 2018.  májusában vádlott 

és a sértett a boltban találkoztak, vitatkoztak, majd mindketten hazamentek. 

Este fél 9 körül a vádlott megjelent a sértett ingatlanánál és a ház egyik 

utcafronti ablakán át egy terméskövet dobott a szobába. Az ablakon egy 60 

cm átmérőjű nyílás keletkezett. Ekkor a vádlott a magával vitt motorbenzint 

tartalmazó műanyag palack nyílásába egy anyagdarabot helyezett, majd 

meggyújtotta azt. Amikor az anyag lángra kapott, az égő palackot a törött 

ablakon át bedobta a sértett házába. A palack az ablak előtt elhelyezett fotel 

karfáján állt meg, majd a tűz bealudt. A sértett észrevette a vádlottat, kérdőre 

vonta őt, mire a vádlott „Most megdöglesz, rátok gyújtom a házat!” 

kijelentéssel fenyegette meg a sértettet. Az eset idején a lakásban 

tartózkodott a sértetten kívül a sértett édesanyja és annak gyermeke.   

A vádlott által készített ún „Molotov-koktél” alkalmas volt arra, hogy nagyobb 

lángra kapjon, a lakásban elterjedő tűz a sértettek életét veszélyeztethette 

volna.   

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 01. 13. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas úti épület I/117. sz. tárgyalóterem (távmeghallgatás) 

15.Fk.44/2020. különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete 

 

2021. 01. 13. 8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak a 

büntetőperében, akik 2019 júniusban megtámadták a számukra ismeretlen 

sértettet, majd bántalmazták és víz alá nyomták a férfit. 

A vádirat szerint a sértett és a fiatalkorú vádlottak egymást korábban nem 

ismerték, egy Szerencs melletti település közelében, külterületen találkoztak 

az esti órákban. A vádlott férfiak cigarettát kértek a sértettől, aki a kérésüket 

megtagadva továbbment. A vádlottak követték, miközben hátulról többször 

megrúgták, megütötték, azzal fenyegették, hogy „kinyírunk”. Időközben a 

sértett egy vízelvezető árokhoz érkezett, melyben a korábbi esőzések miatt 

30-40 cm magasságú iszapos víz hömpölygött. A vádlottak a sértett férfit a 

vízelvezető árokba lökték, majd az egyik vádlott az arccal a vízben lévő sértett 

fejét, a másik a testét taposva nyomta le a víz alá. Amikor a sértettnek sikerült 

a vízből kiemelnie a fejét, a vádlottak megrúgták, testét taposva ismét a víz alá 

nyomták és ott tartották. Mindezt egy közelben sétáló személy meglátta és 

telefonon segítséget hívott. A vádlottak elhagyták a helyszínt. A sértett 

bordatörést és további zúzódásokat szenvedett, bántalmazása során súlyos 

testi-lelki gyötrelmet élt át.  

A bíróság a tárgyalást 2021. február 24-én folytatja. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu  
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2021. 01. 13. 

Miskolci Járásbíróság • Fsz/24. sz. tárgyalóterem 

11.B.2138/2020. testi sértés vétségével, becsületsértéssel 

elkövetett kapcsolati erőszak bűntette, 

önbíráskodás bűntette, magánlaksértés vétsége 

és garázdaság vétsége 

2021. 01. 13. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlott férfinak az 

ügyében, akit a rendelkezésre álló adatok szerint együttélésük során több 

alkalommal bántalmazhatta és fenyegethette volt élettársát, majd 2019. 

május közepén történt szakításukat követően egyre erőszakosabban kezdte 

el támadni és zaklatni a nőt. 

A vádirat szerint a gyanúsított és a sértett 2018 és 2019-ben csaknem egy éven 

át voltak élettársak. A vádlott féltékenysége miatt rendszeresen megverte és 

fenyegette a nőt. 2018. decemberében a sértett közölte a vádlottal, hogy 

elköltözik a közösen használt lakásból. Erre a férfi trágár szavak kíséretében 

arcon ütötte a nőt, majd megragadta a nyakát, a fejét a falhoz ütötte, a földre 

lökte és a bordáira taposott, végül volt élettársa laptopját is összetörte. A 

sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Bántalmazásának 

egy harmadik személy érkezése vetett véget.  

Egy másik alkalommal a gyanúsított úgy ment be a sértett által lakott miskolci 

ingatlan területére, hogy a kerítésléceket kitörte, a kapubejárót benyomta, és 

az udvaron tartózkodó sértettet arcon ütötte. Néhány nappal később a 

gyanúsított az utcán összevitatkozott a sértettel, és előbb kézzel, majd egy 

húsklopfolóval több alkalommal ráütött a sértett autójának szélvédőjére, 

miközben a nő benne ült. A férfi a szakítást követő néhány hétben, egészen 

június elejéig rendszeresen szóban és írásban is megveréssel és megöléssel 

fenyegette volt élettársát. 

A 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 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 01. 13. 

Miskolci Járásbíróság • Fsz/13. sz. tárgyalóterem 

24.B.1538/2020. költségvetési csalás bűntette 2021. 01. 13. 13:00 

Előkészítő ülés tartásával folytatódik annak a 9 vádlottnak az ügye, akik 

cselekményükkel a költségvetést megkárosíthatták. 

 

A vád szerint a polgármester foglakozású vádlott és társai a 

foglalkoztatásukkal összefüggő valótlan tartalmú szerződést kötöttek, 

azonban a tényleges munkavégzésben nem kellett részt venniük, a 

munkavégzéssel kapcsolatos jelenléti íveket pedig nem a valóságnak 

megfelelően vezették.  

A szerződések alapján a fiktív módon foglalkoztatott vádlottaknak a 

polgármester foglalkozású vádlott a munkabért megelőlegezte, majd a 

foglalkoztatásra tekintettel a költségvetéstől jogosulatlanul támogatást 

igényelt. A vádlottak 2015 és 2017 évek között a központi költségvetésnek 

közel négy és fél millió forint összegben vagyoni hátrányt okoztak.  

Ezen túlmenően az egyik vádlott 2016 évben, a polgármester foglalkozású 

vádlott segítségével, mint álláskereső kötött a munkáltatásával összefüggő 

támogatott foglalkoztatási szerződést úgy, hogy arra nem volt jogosult, mert 

egyéb megbízási jogviszonyára tekintettel havi rendszeres tiszteletdíjban 

részesült. A vádlott a szerződés szerinti munkavégzésben sem vett részt, 

azonban a szerződés alapján a költségvetéstől jogosulatlanul támogatást 

igényelt mellyel egyszázezer forintot meghaladó összegben okozott vagyoni 

hátrány a központi költségvetésnek. 

 

Az ügy befejezése nem várható. 
 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 01. 14. 

Miskolci Törvényszék • I. emelet 113. sz. tárgyalóterem 

17.B.52/2018. pénzmosás bűntette 2021. 01. 14. 8:00 

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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu  
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2021. 01. 14. 

Miskolci Járásbíróság • Fsz/18. sz. tárgyalóterem  

18.B.53/2020. maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi 

sértés bűntette és más bűncselekmények 

2021. 01. 14. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik egy munkahelyi konfliktus miatt bántalmazhatták az üzemvezetőt. 

A vádirat szerint a II. r. vádlott és az ugyanazon a munkahelyen 

üzemvezetőként dolgozó sértett között a vádbeli napon szóváltás volt, melyet 

a II. r. vádlott „majd beszélünk még” kijelentéssel zárt le. Ezután telefonon 

azzal hívta fel testvérét, az I.r. vádlottat, hogy hívjon embereket, akikkel a 

munkaidő végén menjenek a gyár bejáratához és verjék meg a sértettet. Az 

I.r. vádlott 22 órakor három ismeretlen személlyel megjelent a megbeszélt 

helyen, ahol találkoztak az I.r. vádlottal. Az I.r. vádlott megmutatta a 

többieknek a sértett személyét, közölte velük, hogy őt kell megverni. A 

vádlottak és társaik ütni, rúgni kezdték a sértettet, tettükkel a sértett – 

helyszínen tartózkodó - élettársának kérésére sem hagytak fel. Addig 

bántalmazták a sértettet, amíg összeesett. A sértett súlyos, maradandó 

fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedett. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 01. 14. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

 

13.B.116/2019. vízi közlekedés halált okozó gondatlan 

veszélyeztetésének vétsége 

2021. 01. 14. 

 

10:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság a vadnai csónakbaleset 

ügyében, melyben a vádlottakkal szemben vízi közlekedés halált okozó 

gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt emelt vádat az ügyészség.  

 

A vádirati tényállás szerint az ügy III. rendű vádlottja a horgásztavat 

üzemeltető cég ügyvezetője, míg a II. rendű vádlott a csónakbérlésért, a 

horgászat ellenőrzéséért felelős, gondnoki munkakörben dolgozó 

munkavállalója. 

 

Az I. rendű vádlott és két társa, köztük a néhai sértett 2017 szeptemberében 

együtt horgásztak a vadnai horgásztavon, amikor csónakot béreltek a II. rendű 

vádlottól. A bérelt csónak azonban nem volt közlekedésre alkalmas 

állapotban, mivel nem volt felúszóképes (elárasztott állapotban nem volt 

képes biztosítani a benne ülők fenntartását, megkapaszkodását), illetve 

hiányzott belőle a kötelező felszerelés, a mentőmellény is. 

 

Az I. rendű vádlott és a néhai sértett egész nap a tavon horgásztak, mely 

közben italoztak is. 21 óra körül a mérsékelten hullámzó tóra beeveztek, hogy 

a parttól mintegy 120 méterre fogott halat szákkal kiemeljék. A csónakban 

mindketten felálltak, mire az megbillent és felborult. A hiányzó légtartályok 

miatt azonban a csónak elmerült, így a vízbe esett horgászok nem tudtak mibe 

kapaszkodni. Az I. rendű vádlott a partra úszott, míg a néhai sértett vízbe 

fulladt. 

 

A II. rendű és a III. rendű vádlott azzal, hogy hajózásra alkalmatlan csónakot 

adott bérbe, az I. rendű vádlott pedig azzal, hogy ittas állapotban vezette a 

csónakot, illetve azt továbbadta a néhai sértettnek, megszegte a vízi 

közlekedés rendjéről szóló jogszabályi előírásokat, amelyek a néhai sértett 

halálát okozták.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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