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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. október 3-7. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2022.El.I.D.4/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) értelmében 2022. június 20. 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 mérés nélkül, 

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 nem kötelező, azonban a maszkot bárki jogosult használni, a maszkhasználat 

senki számára nem tiltható meg. Az épületek bejáratainál 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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2022. 10. 04. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 113. számú tárgyalóterem 

15.B.20/2022. 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

 

2022. 10. 04. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a mezőkövesdi férfinak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2021. augusztus 28-án este egy helyi 

szórakozóhely teraszán – egy korábbi konfliktus miatt - sörösüveggel 

bántalmazta a sértettet, aki nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Az eszköz és az elkövetés módja azonban életveszélyes sérülés okozására is 

alkalmassá tette a cselekményt, amely következmény csupán a szerencsének 

köszönhetően maradt el. 

 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 04. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 21. számú tárgyalóterem 

40.B.1648/2021. 

 

 

pénzhamisítás bűntette 2022. 10. 04. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik 2019 januárjában ismeretlen személytől származó hamis, 100 euró 

címletű bankjegyekkel próbáltak meg fizetni egy határmenti szlovák település 

vendéglőjében, illetve két ózdi benzinkúton. 

 

A bankjegyek gyenge minőségű hamisítványok voltak, amelyek sorozatszámai 

megegyeztek, azonos módon, tintasugaras nyomtatóval készültek. 

Tartalmazták ugyan az euró bankjegyek főbb rajzolati ismérveit, de a papír 

minősége és a biztonsági elem hiánya miatt a hivatásszerűen pénzkezeléssel 

foglalkozó személyek megtévesztésére nem voltak alkalmasak, viszont a 

bankjegyet nem ismerő számára megtévesztőek lehettek. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 04. 

Encsi Járásbíróság 3.számú tárgyalóterem 

8.B.138/2022. 

 

 

jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette és más bűncselekmények 

 

2022. 10. 04. 14:00 

Előkészítő ülést tart az Encsi Járásbíróság annak a lelkésznőnek az 

ügyében, akivel szemben csalás minősített esete miatt indult eljárás. 

 

A vádirat szerint a nő egy abaúji református egyházközség lelkipásztora volt 

2012-2021 között. 2019 augusztusa és 2020 októbere között hivatását 

felhasználva, a parókia és a templom felújításának hamis ürügyén hét 

alkalommal kért kölcsön pénzt különböző sértettektől, akiket mind a 

kölcsönösszeg célja, mind a visszafizetés lehetősége kapcsán megtévesztett, 

mivel arra már a felvételkor sem volt reális esély. Az így kicsalt mintegy 

ötvenmillió forintot egy külföldi devizaszámlára utalta, amelynek sorsa 

követhetetlenné vált. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság 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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 04. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem  

17.B.151/2021. kifosztás bűntette és más bűncselekmények 2022. 10. 04. 9:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

akivel szemben kifosztás bűntette, valamint zaklatás miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlott a volt élettársával igyekezett helyreállítani korábbi 

kapcsolatát, ezért 2020 decemberében több alkalommal felkereste a nőt 

Kazincbarcikán. Mikor kiderült a férfi számára, hogy az asszony időközben új 

párkapcsolatot létesített, a jelenlegi élettársat és a nőt is veréssel és 

megöléssel fenyegette.  

Fenti eseményeket követően a vádlott 2021 januárjában Kazincbarcikán 

összetalálkozott az arra gyalogosan haladó sértettel, aki baráti viszonyt ápol a 

vádlott volt élettársának új párjával. A vádlott a sértettnél barátja holléte után 

kérdezősködött. A vádlott – miután kérdésére a sértett azt válaszolta, hogy 

neki semmi köze nincs a vádlott magánéletéhez – egy alkalommal, ököllel 

megütötte a férfi halántékát, mely ütés annak orrát is érte. A földre kerülő 

sértett félelmében mozdulatlan maradt, a vádlott ekkor kivette a sértett 

nadrágjának zsebéből az abban lévő 6.000 forint összegű készpénzt és 

távozott a helyszínről. 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ:  dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 04. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

7.B.341/2021. 

 

 

 

kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette 

2022. 10. 04. 9:00 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki az ügyészség szerint 2016 és 2019 évek között egy kft. vezetőjeként, 

felnőttképzési engedély hiányában, vizsgáztatási jogosultság nélkül 

különböző OKJ-s tanfolyamokat hirdetett meg, ezzel szakképzésüket és 

vizsgájukat illetően tévedésbe ejtette a sértetteket. A vádlott rendszeres 

haszonszerzésre törekedett és cselekményeivel – képzési és vizsgadíjak 

beszedésével – összesen több, mint 3 millió forint kárt okozott. 

 

Az eljárás befejezése várható.  

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 04. 

Szerencsi Járásbíróság 2. számú tárgyalóterem 

24.B.135/2022. 

 

 

segítségnyújtás elmulasztásának vétsége 

 

2022. 10. 04. 8:15 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2021. október 31-én délután 

Legyesbényéről Taktaszadára közlekedett egy motorral. A férfinek nem volt 

vezetői engedélye, kötelező felelősségbiztosítása, a járműnek pedig hatósági 

engedélye és jelzése. A vádlotton volt bukósisak, azonban utasa, egy erősen 

ittas állapotban lévő nő ilyet nem viselt ilyet. A vádlott Taktaszada belterületén 

észlelte, hogy a rendőrök intézkedni akarnak vele szemben, de a jelzésüket 

figyelmen kívül hagyva rákanyarodott a Takta gátjára, majd onnan a Prügy felé 

vezető kavicsos földútra hajtott. Utasa már korábban jelezte leszállási 

szándékát, de a vádlott nem állt meg, ezért a nő az egyik kanyarban leugrott 

a motorról és elesett, zúzódásos sérüléseket szerezve. A férfi a történtek után 

sem állt meg. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság 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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 05. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 127. számú tárgyalóterem 

11.B.43/2022. 

 

 

emberölés bűntette 2022. 10. 05. 8:30 

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

aki a vádirat szerint megölte, majd egy kénsavval teli hordóba tette apját. 

 

Az ügyészség szerint a vádlott 2014 augusztusában költözött Angliába 

szüleivel és testvéreivel. Az apa 2015-ben hazaköltözött, mivel a 

családtagokkal megromlott a viszonya. 2020 augusztusában azonban 

meglátogatta őket, amikor is a fiával, a vádlottal együtt repült vissza 

Magyarországra. A koronavírus járvány miatt két hétre karanténba 

kényszerültek, amelyet ózdi házukban töltöttek. Annak lejártát szerették volna 

megünnepelni, ezért 2020. szeptember 13-án alkoholt vásároltak, délutánra 

leittasodtak és korábbi sérelmeik miatt veszekedni kezdtek. A sértett egy 

kalapáccsal fenyegette a vádlottat, aki előbb ököllel, majd a kalapáccsal 

többször fejen ütötte apját, aki életét vesztette. 

A vádlott el akarta tüntetni a holttestet, amelynek érdekében két nappal 

később interneten keresztül hordót és kénsavat vásárolt, majd az addig a 

spájzban tárolt tetemet egy fűrésszel feldarabolta és egyenként feloldotta. A 

szúrós szagra, bűzre felfigyelő szomszédok értesítették a rendőrséget, 

akiknek a férfi beismerte tettét. 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság 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. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 05. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület II. emelet 221/B. számú tárgyalóterem 

15.B.1570/2022. 

 

 

erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette 2022. 10. 05. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

akivel szemben a miskolci Kálvária kápolnánál történt szexuális erőszak 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlott 2021. november 9-én délután 5 óra körül a Kálvária 

dombra vezető lépcsősornál sétáló nő nyakát hátulról erősen megragadta, 

majd az arccal lefelé földre kerülő sértettet többször tarkón ütötte és szexuális 

tartamú fenyegetéseket intézett felé. A férfi a földre került sértett testére 

feküdt és igyekezett fenyegetéseit beváltani, miközben végig kontroll alatt 

tartotta, ami miatt a nő nem tudott a szorításból szabadulni, azonban 

kiabálására, sikoltozására és ellenállására az elkövető felhagyott 

cselekményével és elszaladt a helyszínről. A nő 8 napon belül gyógyuló 

sérülést szenvedett. 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság 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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 05. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 113. számú tárgyalóterem 

19.B.66/2022. 

 

 

kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette 

2022. 10. 05. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a nőnek és férfinak az 

ügyében, akikkel szemben csalás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és élettársa, a II. rendű vádlott 

megállapodtak abban, hogy internetes csalás keretében fognak rendszeres 

jövedelemre szert tenni. A terheltek 2019 augusztusa és októbere között 

egyetlen mobiltelefont hirdettek eladásra, amellyel valójában sohasem 

rendelkeztek és nem is állt szándékukban a megrendelt és előre kifizetett 

árucikket megküldeni. Ily módon összesen nyolc személyt tévesztettek meg, a 

sértettek 130.000 – 140.000 forint közötti összegeket utaltak át a vádlottaknak 

a termék ellenértékeként.  

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság 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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 05. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 24. számú tárgyalóterem 

11.B.1776/2022. 

 

 

rablás bűntette 2022. 10. 05. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

aki az ügyészség szerint gyermekkorú társával 2021 novemberében rabolt ki 

egy gyermeket Köröm külterületén. 

 

A sértett szaladva menekült, amikor a gyermekkorú személy utolérte és 

hátulról kigáncsolta. Miután így a földre került, a vádlott tovább fenyegette őt, 

fültájékon fejbe rúgta és egy fakarót szorított a kézfejére, hogy ne tudjon 

felállni. Ezt követően pedig a pulóverét követelte, amelyet a sértett át is adott, 

végül a 45.000 forint értékű telefonját is megszerezte. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság 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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 06. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 127. számú tárgyalóterem 

20.B.13/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022. 10. 06. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség.  

 

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő vádlottak 2018. december 20. napján 

az esti órákban megjelentek a sértett gesztelyi ingatlanánál és a szemközti ház 

udvaráról hógolyókkal kezdték dobálni azt. A zajra a sértett és családtagjai 

kimentek az udvarra, majd az idő közben futva menekülő vádlottak után 

eredtek. A közterületi világítás fényében a sértett számára egyértelművé vált 

az elkövetők kiléte, ezért testvérével együtt hazaindultak. 

 

Az I. rendű vádlott azonban nem engedte távozni a sértett férfit és 

hozzátartozóját, felszólította a II. rendű vádlottat – aki eközben a közelben 

lévő lakatlan házból különböző szerszámokat hozott –, hogy vasvillát is 

készítsen elő. Ezt követően I. rendű vádlott a kézhez vett négyágú vasvillával 

a sértett mellkasa felé szúrt, aki azonban elfordult, így az eszköz a sértett bal 

vállába szúródott 10 cm mélyen. A szúrás következtében a férfi a földre esett, 

az I. rendű vádlott pedig távozott a helyszínről. 

 

A történteket követően ismeretlen személyek különböző eszközöket dobáltak 

a sértett és testvére felé, majd a még helyszínen tartózkodó II. rendű vádlott 

egy vascsövet dobott feléjük.  

 

Amennyiben a sértett férfi nem fordul el, a szúrás súlyos és közvetetten 

életveszélyes sérülést eredményezhetett volna, mivel légmell nagy 

valószínűséggel kialakult volna. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 06. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 125. számú tárgyalóterem 

3.Bf.463/2022. bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 10. 06. 9:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa azoknak 

a vádlottaknak az ügyében, akik a nem jogerős ítélet szerint 2021 januárjában 

a 66 éves, mozgásában korlátozott sértett sajókazai házába, a kulcsra nem 

zárt bejárati ajtón keresztül bementek és értékeket vettek magukhoz.  

 

Néhány héttel később meg akarták ismételni cselekményüket, de nem találtak 

semmit. Az őket számonkérő sértettet puszta kézzel megverték, több 

alkalommal fejen, vállon ütötték, meg is rúgták. Az idős férfi félelmében átadta 

pénztárcáját a benne lévő 1.500 forinttal. 

 

Az elsőfokon eljárt Kazincbarcikai Járásbíróság a vádlottakat társtettesként 

elkövetett magánlaksértés és lopás vétsége, valamint a bűncselekmény 

felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás és testi sértés 

bűntette miatt – a rendiség sorrendjében – 9, illetve 11 év szabadságvesztésre 

ítélte. Egyúttal kötelezte őket a sértett részére kártérítés megfizetésére is. 

 

Az ügyész súlyosítás érdekében, a vádlottak és védőik felmentés iránt 

fellebbeztek.  

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 06. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 28. számú tárgyalóterem 

9.B.2739/2021. közúti veszélyeztetés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 10. 06. 8:30 

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

az ügyészség szerint 2020 novemberében egy este alatt több bűncselekményt 

is elkövetett, mialatt Miskolc belvárosában közlekedett. 

 

A vádlott vezetői engedély nélkül, végleges járművezetéstől eltiltás hatálya 

alatt vett részt a forgalomban. Először egy benzinkútra hajtott, az autóból 

kiszállva minden ok nélkül kiabálni kezdett, tenyérrel ráütött a saját, illetve egy 

ott parkoló másik autó motorháztetőjére. Innen tovább indult és egy piros 

jelzésnél álló autó mögött állt meg. A vádlott kiszállt a járműből az előtte lévő 

autó jobb első ajtaját kinyitotta, az utastérbe behajolva a számára ismeretlen 

sofőrt szidalmazta, kabátjánál fogva rángatni kezdte és életveszélyesen 

megfenyegette. A sértettnek sikerült szabadulni a vádlott fogásából és ugyan 

nyitott jobb első ajtóval, de elindulni a helyszínről. A vádlott férfi azonban 

követni kezdte, többször sávot váltott és dudált, majd amikor utolérte, 

hátulról szándékosan nekihajtott. Személyi sérülés nem történt. 

A vádlott végül tizenhárom behajtani tilos táblát figyelmen kívül hagyva, a 

forgalommal szemben 130-140 km/h-s sebességgel és az őt fény- és 

hangjelzéssel üldöző rendőröket figyelmen kívül hagyva otthonáig hajtott és 

az udvaron az autót leállította. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 06. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 13. számú tárgyalóterem 

38.B.402/2022. a bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett 

csalás bűntette és pénzmosás bűntette 

2022. 10. 06. 9:00 

 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik az ügyészség szerint ún. unokázós csalásban vettek részt. 

 

A vádirat szerint a három férfi előzetesen megállapodott, hogy pénzszerzés 

céljából idős embereket ejtenek majd tévedésbe különböző kitalált 

történetekkel, melyek szerint gyermekük, unokájuk bajba került és 

segítségképpen pénzre van szükségük. Cselekményeikkel több, mint 

hárommillió forint kárt okoztak. Az átvett pénzeket az I. rendű vádlott egy 

pénzváltó szolgáltatón keresztül külföldre utaltatta két kívülálló személlyel, 

akik a pénz eredetéről nem bírtak tudomással. 

 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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