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     2019.El.XI.B.1/272. 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. június 17-21.  

2019. 06. 17. 

Miskolci Törvényszék • fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.7/2019. B. I. vádlott pénzmosás 

bűntette 
2019. 06. 17. 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 bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 06. 17. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.18/2018. K. F. és társa 

vádlottak 

életveszélyt  

okozó testi sértés 

bűntette 

2019. 06. 17. 9:00 

Szakértők meghallgatásával folytatja a bizonyítást a törvényszék 

azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében, akik 2017 áprilisában 

életveszélyes sérülést okoztak munkatársuknak. A vádirat szerint a vádlottak 

és a sértett egy tiszaújvárosi cég munkavállalói. A II. r. vádlott és a sértett 

műszakváltáskor az öltözőben tartózkodtak, amikor a II. r. vádlott rászólt a 

sértettre, hogy öltözzön gyorsabban, és ne beszéljen. A sértett erre 

visszaszólt a II. r. vádlottnak, aki hátulról ütlegelni kezdte. Ekkor megjelent 

az II. r. vádlott testvére, aki bekapcsolódott a férfi bántalmazásába. A sértett 

ennek következtében bordatörést, és ahhoz társuló légmellet szenvedett, 

mely életveszélyes sérülésnek minősül. 

Perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 06. 17. 

Miskolci Járásbíróság • 30. sz. tárgyalóterem 

3.B.629/2019. Ó. J. vádlott rablás bűntette 2019. 06. 17. 

 

13:00 

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

szilveszter estéjén mobiltelefonjának megszerzése miatt támadott meg egy nőt. 

A vád szerint a férfi 2018. december 31-én, Miskolcon 18 óra körüli időben több 

száz méteren követte, hogy megszerezze mobiltelefonját, majd egy lépcsőházhoz 

érve a bejárati ajtó előtt álló sértettet nekilökte annak, majd kicsavarta a kezében 

lévő okostelefonját. Ezt követően a vádlott elmenekült a helyszínről a telefonnal, 

melynek értéke 250.000,- forint volt. A férfi még aznap egy ismerősének előadta a 

telefont 5.000.- forintért. A támadás során a sértett nem szenvedett sérülést.  

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. 18. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.29/2018. V. S. vádlott 

és 3 társa 

emberölés bűntette 2019. 06. 18. 9:00 

 

Tárgyalást tart 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. 

Perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 



2019. 06. 19. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.16/2018. V. Z. és társai 

vádlottak 

életveszélyt 

okozó testi 

sértés bűntette 

2019. 06. 19. 08:00 

Tanúk kihallgatásával és egy szakértő meghallgatásával folytatja a 

bizonyítást 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. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu  
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2019. 06. 18. 

Ózdi Járásbíróság • 5. sz. tárgyalóterem 

6.B.66/2019. L. É. és két társa vádlottak csoportosan elkövetett 

önbíráskodás bűntette 

2019. 06. 18. 

 

8:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a három vádlottnak az 

ügyében, akiket csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntettének elkövetésével 

vádol az ügyészség. 

A vád szerint  I. rendű és II. rendű vádlottak – egymást nem ismerve – viszonyt 

folytattak a sértettel, amelyért anyagi ellenszolgáltatást kaptak, illetve amelyből 

jövőbeli haszonszerzést reméltek. 2018 augusztusában derült ki, hogy a sértett 

mindkettőjükkel kapcsolatot tart fenn, ami miatt a két nő felháborodott, 

megkárosítva érezték magukat. Elhatározták, hogy „kárpótlásként” pénzt és 

használati tárgyakat vesznek magukhoz a sértett lakásából, ezért őt bántalmazni 

kezdték, többször megütötték és felpofozták, majd átkutatták a lakást is. Ekkor 

jelen volt a II. rendű vádlott egyik férfi ismerőse, a III. rendű vádlott, aki a 

cselekmény biztosítása érdekében a menekülni próbáló sértettet feltartóztatta, 

karját hátra csavarta, megkötözte, száját kitömte. Ezután az I. rendű vádlott 

néhány ezer forintot érő ingósággal távozott. A II. rendű és III. rendű vádlott egy 

bankautomatához vitték a sértettet, aki 1.000,- forintot tudott számlájáról levenni 

és átadni. A sértett egy óvatlan pillanatban elmenekült és rendőri segítséget kért. 

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. 19. 

Ózdi Járásbíróság • 1. sz. tárgyalóterem 

11.Fk.250/2018. V. D. M. és társa 

vádlottak 

felfegyverkezve 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 06. 19. 

 

8:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akik a vádirat szerint Ózdon egy 14 cm pengehosszúságú 

kést szorítottak a sértett nyakához, aki ennek hatására a követelt 

mobiltelefont átadta. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 06. 19. 

Miskolci Törvényszék • 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.5/2019. M. R. és társa 

vádlottak 

 

életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 06. 19. 

 

8:30 

 

 Tanúkat hallgat ki a törvényszék annak a két férfinak az ügyében, akik a 

nyílt utcán vasvillával támadtak a sértettekre. 

A vád szerint 2016 augusztusában a kora esti órákban az ittas állapotban 

lévő sértettek hangosan vitatkoztak, melyre felfigyeltek a vádlottak és azok 

családtagjai. Ekkor a sértettek sérelmezni kezdték, hogy miért nézik őket, 

ezért további vita alakult ki az utcán tartózkodók között. A vádlottak vasvillát 

vettek magukhoz, azzal támadtak a sértettekre. A bántalmazás 

következtében az egyik sértett homlokcsonttörést, valamint agyburok alatti 

vérzést szenvedett, mely utóbbi sérülés közvetetten életveszélyesnek 

minősül. A másik sértett a fülkagylón vérző sérülést szenvedett, amely nyolc 

napon túl gyógyult. 

 

A tárgyalás 2019. június 24-én 8 óra 30 perckor folytatódik. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 06. 19. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. sz. tárgyalóterem 

10.B.180/2017. K. G. vádlott Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2019. 06. 19. 9:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a 

vádlottnak a büntetőügyében, akivel szemben halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vád szerint a terhelt 2016. szeptember 23-án a délutáni órákban Cigánd 

felől Sárospatak irányába a 3814. számú úton a munkáltatója gépjárműjével 

közlekedett, amikor a tehergépkocsi bal oldalával 1,1 méterre áttért a 

haladási iránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, majd a jármű bal első 

sarokrésze a vele szemben közlekedő személygépkocsi bal első sárvédőjével 

összeütközött. A járműben két felnőtt és három kiskorú sértett foglalt helyet. 

A baleset következtében a gépjármű vezetője, és az egyik kiskorú sértett a 

helyszínen életüket vesztették, míg két utas 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedett, egy kiskorú sértett pedig 8 napon túl gyógyuló 

sérülést szenvedett. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 



2019. 06. 20. 

Miskolci Járásbíróság • fszt. 28. tárgyalóterem 

9.B.131/2019. G. R. és társai 

vádlottak 

 

rongálás vétsége 2019. 06. 20. 8:30 

Tanúkat hallgat ki a bíróság annak a három férfinak az ügyében, akikkel 

szemben rongálás vétsége miatt indult eljárás. 

A vád szerint a vádlottak 2018 júliusában megjelentek egy miskolci 

üzletháznál azzal a céllal, hogy az üzletközpont melletti támfalra falfirkát 

fessenek, majd ezt videófelvételen rögzítsék, és az interneten közzé tegyék. 

Miután a feliratokat festékszóróval felfestették, az utca egy másik részén 

található térkőre ugyancsak graffitit készítettek, amelyet egyikük videóra 

felvett. A vádlottak a cselekményükkel huszonnégyezer forint kárt okoztak. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 06. 20. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.105/2019. S. T. vádlott garázdaság 

vétsége és más 

bűncselekmény 

2019. 06. 20. 

 

8:30 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint közlekedés közben, 2018 októberében 

észrevette a tőle külön élő feleségét és annak élettársát, és követni kezdte 

őket. Amikor megérkeztek úticéljukhoz egy borsodi kistelepülésre, akkor a 

vádlott is leparkolt a ház előtt, kiszállt és trágár módon kiabálni kezdett, 

majd támadó szándékkal a kapun keresztül megragadta a sértett ruházatát. 

A sértett önvédelemből a nála engedéllyel tartott gázpisztolyból leadott egy 

lövést, és kihasználva, hogy a vádlott megtántorodott, egy baltanyelet is 

magához vett, ezzel próbálta őt távoltartani. Nem járt azonban sikerrel, mert 

a vádlott elérte, karmolni kezdte és a haját tépte, így mindketten a földre 

kerültek. A vádlott a sértett szemét nyomkodta, illetve megszerezte a 

baltanyelet. A feleség vette ki a kezéből és ütött egyszer a derekára, 

amelynek hatására a vádlott felhagyott cselekményével és elhagyta a 

helyszínt. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 06. 21. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. tárgyalóterem 

9.B.22/2019. H. R. vádlott és 

társa 

személyi 

szabadság 

megsértésének 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 06. 21. 8:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik egy kiskorú társukkal együtt egy 13 éves ismerősüket mintegy 

2 óra hosszán keresztül fogva tartottak. 

A vád szerint a vádlottak Facebook üzenetet írtak a kiskorú sértettnek, hogy 

jöjjön ki a ház elé, mert egyikük – utalva egy korábbi vitájukra – ki akar vele 

békülni. Amikor a sértett megjelent, egyikükkel elment az I. r. vádlott 

házához, ahonnan ugyan próbált elfutni, azonban a sértett akarata ellenére, 

erőszakkal bevitték őt az ingatlanba, ahonnan két órán keresztül nem 

engedték ki, és több alkalommal bántalmazták. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 


