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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. június 10-14. 

2019. 06. 11. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.29/2018. V. S. vádlott 

és 3 társa 

emberölés bűntette 2019. 06. 11. 

2019. 06. 13. 

9:00 

9:00 

Folytatja a tárgyalást a Miskolci Törvényszék a dövényi emberölési ügyként 

ismertté vált büntetőügyben. 

A vád szerint az ügy három gyanúsítottja és a sértett férfi gépkocsival indultak 

Putnokra. Az autóban a gyanúsítottak többször megszúrták a sértettet, majd 

elvágták a nyakát. Egy putnoki pincébe vitték, ahol még többször megszúrták. 

Mindezt végignézte a sértett élettársa, aki maga is az ügy sértettje és az autóban 

utazott. A sértett a helyszínen életét vesztette. 

A tárgyalás június 18-án 9 órakor folytatódik. 

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. 06. 11. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

9.B.598/2019. P. P. vádlott rablás bűntettének 

kísérlete 

2019. 06. 11. 08:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak a 

büntetőügyében, aki a vád szerint Miskolcon, az egyik kórház területén 

kísérelt meg pénzt rabolni a hazautazásához. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi odalépett az éppen az autójába 

csomagokat pakoló nőhöz, hátulról egyik kezével befogta a száját, a másikkal 

pedig a nyakát szorította meg. Amikor a sértettnek részben sikerült 

kiszabadulnia a férfi fogásából, a vádlott többször ököllel arcon ütötte, és 

közben pénzt követelt tőle. A nő továbbra is ellenállt, és segítségért kiabált. 

Többen a sértett segítségére siettek, akik a vádlottat feltartóztatták és 

visszatartották a rendőrök kiérkezéséig.  

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 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 06. 12. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.43/2018. B. R. vádlott védekezésre képtelen 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2019. 06. 12. 

 

8:00 

Tanúk kihallgatása és egy szakértő meghallgatása várható a 

borsodnádasdi emberölési ügyben. 

A vádirat szerint az ittas és „herbálos” cigarettát is fogyasztó férfi ismerte a 

sértettet, baráti viszonyban voltak. 2017. szeptember 2-án találkozót 

beszéltek meg az esti órákra a település temploma mellett található erdei 

ösvényhez. A vádlott vitatkozott a lánnyal, majd többször ököllel arcul ütötte, 

aki ennek következtében eszméletét vesztette. A vádlott az öntudatlan 

állapotban lévő sértettet levetkőztette, majd az ösvény vízelvezetőjének 

csatornájába dobta a még életben lévő lányt. A sértett halálát vízbefulladás 

okozta. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 06. 12. 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.30/2018. B. R. és társa 

vádlott 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2019. 06. 12. 09:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vád szerint az I. rendű vádlott és ismeretlen társa megkérték a II. rendű 

vádlottat, hogy gépkocsijával vigye el őket egy korábbi lopásuk helyszínére, 

mert az I. rendű vádlott igazolványa ott kiesett a zsebéből és azt szeretnék 

visszaszerezni. A II. rendű vádlott ebbe beleegyezett, elvitte társait az 

ingatlanhoz, s míg az I. rendű vádlott és társa oda bementek, addig ő az 

autóban odakint várakozott. A I. rendű vádlott és ismeretlen társa a kilincsre 

zárt bejárati ajtó kinyitásával jutottak be a házba és kutatni kezdtek. A 

szomszéd szobában alvó sértett azonban felébredt és elindult feléjük. Az I. 

rendű vádlott azonban ököllel és egy ventilátor csövével a sértett fejére több 

ütést mért. Az I. rendű vádlott és társa ezután tovább keresgéltek, majd 

annak ellenére, hogy a sértett értékeire is rátaláltak, semmit nem vittek 

magukkal, kivéve a sértett telefonkészülékének kézibeszélőit, amelyeket az 

udvari szeméttárolóba dobtak annak érdekében, hogy ne tudja értesíteni a 

rendőrséget. 

A sértett nyolc napon túl gyógyuló koponyasérüléseket szenvedett, amelyek 

csupán a szerencsének köszönhetően nem váltak életveszélyessé. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 06. 12. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.179/2018. J. Sz. vádlott 

 

halált okozó közúti 

veszélyeztetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 06. 12. 9:00 

Tanúkat hallgat ki a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint ittas állapotban Erdőbényéről a 37. számú főút 

felé közlekedve a Bényei-patak hídjánál lévő kanyarban a megengedett 50 

km/h-s sebességet mintegy két és félszeresen átlépve, kb. 130 km/h-s 

sebességgel közlekedett. A jármű feletti uralmat elveszítette, először a patak 

medrébe, majd onnan egy fának csapódott. A vádlott és a mellette utazó 

néhai sértett nem kapcsolták be biztonsági öveiket. A sértett a baleset során 

szerzett súlyos koponyasérülései okán a helyszínen életét vesztette. A vádlott 

nyolc napon túl gyógyuló koponyasérüléseket szenvedett. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 



2019. 06. 12. 

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

7.Bf.100/2019. Sz. L. 

vádlott 

halálos közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2019. 06. 12. 10:00 

Tárgyalást tart a másodfokú bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, 

aki 2017 májusában a 37. sz. főúton okozott halálos közlekedési balesetet. 

Az elsőfokú ítélet szerint a férfi Szerencs irányából Miskolc felé közlekedett 

gépkocsijával, ám az előtte haladó sértett autójától nem tartotta be a szükséges 

követési távolságot. A sértett észlelve az úttestre korábban egy másik autóról 

lehullott és szétszóródott fadarabokat, lassítani kezdett, amelyet a vádlott ugyan 

észlelt, de a nem megfelelő követési távolság miatt vészfékezés ellenére sem 

tudta elkerülni az ütközést. Az ütközés következtében a sértett autója „átlökte” a 

szembejövő forgalmi sávba, ahol összeütközött a néhai sértett által vezetett 

tehergépkocsival, amelynek vezetője az elszenvedett súlyos sérülései miatt a 

helyszínen életét vesztette. A vádlott nyolc napon túl gyógyuló sérülést 

szenvedett. 

A Szerencsi Járásbíróság ítéletében közúti baleset okozásának vétsége miatt a 

vádlottat másfél év fogházbüntetésre ítélte, és három évre eltiltotta a közúti 

járművezetéstől. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre 

felfüggesztette. A döntéssel szemben a vádlott és védője jelentett be 

fellebbezést. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 
 
 

  



2019. 06. 12. 

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

7.Bf.278/2019. O. I. vádlott rablás bűntette 2019. 06. 12. 13:00 

Nyilvános ülést tart a másodfokú bíróság annak a férfinak az ügyében, aki 

Sajószentpéteren a nyílt utcán rabolta ki az idős, bottal közlekedő sértettet.   

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2018. február 

21-én, fél 12 körüli időben odalépett a görbebottal közlekedő, idős asszonyhoz. 

Hátulról átkarolta, leszorította annak mindkét karját, majd többszöri rángatással 

kitépte a füléből a körülbelül 40.000,- forint értékű arany fülbevalóját. A támadás 

után a férfi a földre lökte a sértettet, majd elmenekült a helyszínről. 

A vádlott később egy helyi lakosnak adta el a fülbevalót 4.500,- forintért cserébe. 

A sértett a támadás következtében nyolc napon túl gyógyuló kartörést, 

mellkaszúzódást és fülsérülést szenvedett. 

A Kazincbarcikai Járásbíróság ítéletével szemben a vádlott a büntetés enyhítése 

érdekében nyújtott be fellebbezést. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. 06. 13. 

Miskolci Törvényszék • I/119. sz. tárgyalóterem 

6.B.7/2019. B. I. vádlott és 

társa 

 

pénzmosás 

bűntette 

2019. 06. 13. 9:00 

Tárgyalást 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 tárgyalás június 17-én 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-203 • 30/389-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 


