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2019. 06. 03. 

Szikszói Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.96/2018. M. Cs. vádlott uzsora bűntette 2019. 06. 03. 10:00 

Tárgyalást tart a bíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, akivel 

szemben uzsora bűntette miatt indult büntetőeljárás.  

A vádirat szerint a vádlott 2017-ben a Halmaj községben élő sértetteknek, 

rászorult helyzetüket kihasználva nyújtott kölcsönt. Volt olyan eset is, hogy 

2.000.- forintot adott kölcsön, majd a két sértett a következő hónapban 

30.600.- forintot adott vissza. A vádlott követelése súlyos nélkülözésnek tette 

ki a sértetteket, és gyakorlatilag éheztek. 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 06. 04. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

14.B.71/2019. R. Zs. vádlott csoportosan, a bűncselekmény felismerésére 

vagy elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett rablás bűntette 

2019. 06. 04. 8:00 

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

két ismeretlen társával rabolta ki a sajógalgóci idős asszonyt. 

A vád szerint 2009. november 30-án, éjjel 3 óra körül a vádlott és két ezidáig 

ismeretlen társa testi erejükkel belökték a sértett nyári konyhájának ajtaját, ahol 

maga az idős asszony is tartózkodott. A vádlottak csuklyát viseltek a fejükön, 

hogy ne lehessen felismerni őket.  

Miután bejutottak a konyhába, a vádlott az ágyra lökte a sértettet, arcához párnát 

szorított, hogy ne kiabáljon, majd pénzt követelt tőle. Eközben társai értékek után 

kutattak, mely során 10.000,- forint készpénzt találtak az ingatlanban. A 

vádlottakat végül a sértett fia zavarta meg, aki a szomszédos lakóházban 

tartózkodott és figyelmes lett a nyári konya felől érkező zajokra. A vádlottak 

elfutottak a helyszínről.  

A sértett az eset óta elhalálozott. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 06. 05. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.22/2018. L. M. és 4 társa 

vádlottak 

nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, 

a bűncselekmény elhárítására idős koránál 

fogva korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett emberölés 

2019. 06. 05. 8:00 

Perbeszédek várhatók a nyéstai emberölési ügyként ismertté vált 

büntetőperben. 

A vádirat lényege szerint az öt vádlott 2017. április 9-én éjjel azért ment a sértett 

lakásához, hogy tőle pénzt szerezzenek. Hárman bementek a házba, ketten az udvaron 

maradtak, figyelték nem jön-e valaki. Az egyik vádlott az ágyban fekvő 86 éves sértettre 

egy vascsővel több ütést mért, minek következtében a sértett nő életét vesztette. Az 

elszenvedett sérülések különösen nagy testi és lelki gyötrelmet okoztak sértettnek, 

akinek életét az azonnali orvosi ellátás sem menthette volna meg. A vádlottak a 

lakásból pénzt és élelmiszert vittek el.  

A vádlottakkal szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény 

elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett 

emberölés miatt folyik büntetőeljárás. A vádlottak letartóztatásban vannak, 

cselekményük akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. Az előkészítő 

ülésen a vádlottak egyike sem tett beismerő vallomást. 

Perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

2019. 06. 05. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 24. sz. tárgyalóterem 

11.B.369/2019. Sz. A. vádlott kifosztás bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 06. 05. 8:00 

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

aki a vádirat szerint a néhai sértettel – akit egy budapesti munkásszállóról 

ismert – együtt utazott vonattal Budapestről Miskolcra 2018. október 3-án. A 

néha sértett útközben rosszul lett, eszméletét vesztette. A vádlott szólt a többi 

utasnak és a kalauznak is. A néhai sértettet, akinek keringése leállt, 

szívmasszázs és újraélesztés érdekében a két üléssor közé fektették, amikor 

irattárcája az ülés alá esett. A vádlott ezt észlelte és azt magához vette, majd a 

miskolci Tiszai-pályaudvaron leszállt a vonatról. A sértett elhunyt. 

A sértett hozzátartozói néhány nappal később felkeresték a vádlottat körömi 

lakcímén, aki visszaadta az irattárcát és a benne lévő iratokat, bankkártyát, 

azonban a néhai sértett utolsó munkabéréből származó 35.000,- forintot - 

amely szintén a tárcában volt annak elvételekor - nem. 

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. 05. 

Miskolci Törvényszék • 21. sz. tárgyalóterem 

12.B.13/2018. F. Zs. vádlott 

 

különösen jelentős 

értékre elkövetett 

sikkasztás bűntette 

2019. 06. 05. 9:00 

Folytatja a bizonyítást a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

2000-től 15 éven keresztül volt egy befektetési szolgáltató miskolci fiókjának 

értékpapírkereskedéssel foglalkozó fiókvezető-helyettese, valamint 

fiókvezetője.  

A vád szerint a vádlott 2010 nyarán megállapodott egy ismerősével, hogy a 

férfi feleségének számláján elhelyezett befektetéseket brókerként kezelje. A 

vádlott 2011-től 2014-ig több mint 440 millió forint készpénzt vett el a rábízott 

vagyonból. A vádlott további 13 alkalommal a sértett számláján elhelyezett 65 

millió forintból a befektetési céltól eltérően átutalásokat hajtott végre más 

magánszemélyek, illetve cégek felé. Az okozott kárból 9 millió forint megtérült. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

  



 

 

2019. 06. 06. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 18. sz. tárgyalóterem 

32.B.356/2019. Sz. I. vádlott fegyveresen elkövetett hivatalos 

személy elleni erőszak bűntette 

2019. 06. 06. 8:00 

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

aki a vádirat szerint 2017 novemberében Miskolcon az 1. számú posta előtti 

járdaszakaszon gépkocsijával szabálytalanul megállt, hogy ott felvegye barátját 

és együtt induljanak tovább. Ezt észrevették a közelben lévő önkormányzati 

rendészek, köztük az egyik sértett. 

Intézkedni kezdtek a vádlottal szemben, de már az adatrögzítés során 

ellenállásba ütköztek: a vádlott kiszállt autójából, trágár kifejezéssel illette őket 

és a korábban átadott iratait megpróbálta visszavenni a sértett kezéből. A 

vádlott ezt követően a rendészek figyelmeztetése ellenére el akarta hagynia 

helyszínt. Hogy ezt megakadályozzák, megfogták felkarját és testi kényszert 

alkalmaztak vele szemben. A vádlott ekkor azt mondta a sértettnek, hogy 

„lelőlek” és nadrágja jobb zsebéből kivette engedéllyel tartott gázfegyverét és 

azt csípőmagasságban a sértett felé emelte. Amikor a sértett a vádlott felé 

indult, ekkor a vádlott eltette a fegyvert, közben a rendészek a földre vitték. A 

vádlott ismét megpróbált fegyvere után nyúlni, de azt elvették tőle. A vádlott 

ellenszegülése ellenére megbilincselték és értesítették a rendőrséget. 

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. 06. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

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

vétsége és más 

bűncselekmény 

2019. 06. 06. 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 

 



2019. 06. 06. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

15.B.51/2018. B. A. vádlott 

 

emberölés 

bűntettének 

kísérlete 

2019. 06. 06. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akit emberölés bűntettének kísérletével vádol az ügyészség. A vádirat 

lényege szerint az ittas állapotban lévő vádlott Miskolcon a Békeszálló 

telepen egy korábbi szerelmi viszonya okán vitába keveredett egy férfival, a 

vádlott életveszélyesen megfenyegette az ott tartózkodó társaságot, elment, 

majd pár perc múlva egy karddal a kezében tért vissza, amellyel először 

megrongált egy ott parkoló autót, aztán csapkodni kezdett, de többeknek 

sikerült elugrani a kard útja elől. A vádlott a kerítéskaput is ütni, rugdosni 

kezdte, a rácsokon keresztül a bent lévők felé szurkált, de a távolság miatt 

nem sikerült elérnie senkit. A vádlott észrevette a sértettet, aki éppen arra 

járt, és anélkül, hogy ő bármit mondott vagy tett volna, a sértettre förmedt 

és a karddal a fejére vágott, az arcát mintegy 20 cm hosszan megvágta. A 

sértett erősen vérezni kezdett, összeesett és eszméletét vesztette. A vádlott 

elmenekült a helyszínről. A halálos sérülés elmaradása kizárólag a 

véletlennek köszönhető. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 06. 06. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.52/2018. F. Zs. E. és 3 társa 

vádlottak 

 

pénzmosás 

bűntette 

2019. 06. 06. 9:00 

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 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


