
 

 
  

  
   

              

 

                   3525 Miskolc, Dózsa György u. 4.  

                   t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 

                   e. birosag@miskolcit.birosag.hu  
                   http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu  
 
                2021.El.XI.B.1/453. 

 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. április 26-30. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a veszélyhelyzet idejére szóló 2021.El.I.D.10/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) értelmében 2021. április 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 mérést 

követően, az eljárási cselekményt megelőzően 5 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 (mely kendővel, sállal stb. nem helyettesíthető) 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. 04. 26. 

Miskolci Törvényszék • I. emelet 127. tárgyalóterem 

4.B.53/2020. életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2021. 04. 26. 8:15 

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

életveszélyes sérüléseket okozott alkalmi ismerősének.  

 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett egy társaságban szórakoztak 2020. 

február 14-én Olaszliszkán. Mindketten szeszesitalt fogyasztottak, 

összevesztek, de tettlegességre nem került sor közöttük. A sértett 23 óra körül 

haza indult, majd nem sokkal később a vádlott is követte. Útközben ismét 

vitatkoztak, kölcsönösen megütötték egymást, a sértett az út melletti árokba 

esett, ahol a vádlott többször nagy erővel megrúgta. Tettével csak akkor 

hagyott fel, amikor ismerőseik a helyszínre érkeztek és lefogták őt, illetve az 

egyik férfi a sértettre feküdt, így akadályozva meg annak további 

bántalmazást. A sértett súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.  

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ:  dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 04. 26. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas úti épület I./155. tárgyalóterem (távmeghallgatás) 

18.Fk.42/2020. emberölés bűntettének kísérlete 2021. 04. 26. 8:15 

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

a miskolci sétálóutcán egy általa, otthon készített műanyag darabra barkácsolt 

borotvapengével okozott súlyos sérülést egy férfinak. 

 

A vád szerint 2019. május 18-án a hajnali órákban a vádlott borotvapengével 

az arcán megvágta a sértettet. A vágott seb a sértett bal arcán keresztül 

egészen a sértett füle előtti területig tartott, ezen kívül a sértett nyelvén is 

metszett seb keletkezett. A sértett nyolc napon túl gyógyuló, alsó ajak 

mozgatási nehezítettségével járó sérülést szenvedett. 

 

A bíróság a tárgyalást 2021. május 10.-én folytatja.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 04. 26. 

Miskolci Törvényszék • I. emelet 117. tárgyalóterem 

7.Bf.70/2021. rablás bűntette 2021. 04. 26. 

 

10:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a rablás 

bűntette miatt folyamatban lévő büntetőügyben.  

Az Ózdi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint az I.r. vádlott 2018. 

novemberében észrevette az utcán a 75 éves sértett nőt, akinek mindkét 

kezében egy-egy szatyor volt. Azt feltételezve, hogy a szatyorban lehet a 

sértett pénztárcája az egyik szatyrot megragadta és kitépte a sértett kezéből, 

majd elfutott. A szatyorban 4.500.- forint készpénz és a nő iratai voltak. Egy 

másik alkalommal 700 forint készpénzt szerzett meg hasonló módon, ez 

esetben a lépcsőn felfelé haladó 77 éves sértett nőt hátulról meglökte, a 

sértett elesett, ekkor kirántotta a sértett kezében lévő táskát és távozott a 

helyszínről. Néhány nappal később egy 77 éves sértett kezdett követni, majd 

amikor a sértett bement a lépcsőházba megragadta a nő vállán lévő táskát és 

megrántotta annak pántját. A sértett egyensúlyát veszítette, a lépcsőre esett, 

miközben a vádlott a táskával és a benne lévő 19.000.- forint készpénzzel 

elhagyta a lépcsőházat. A sértett az arcán és a szemén szenvedett sérüléseket. 

2019. február 20-án a négy vádlott együtt sétált Ózdon, amikor elhatározták, 

hogy pénzt fognak szerezni. Észrevették az idős sértettet, az egyik vádlott 

megszólította, miközben a másik a kabátjánál fogva a földre rántotta a férfit. 

A vádlottak a földön fekvő sértettet rugdosni kezdték, majd elvették a 

nyakában lévő táskáját, 10.500.- forint összegű kárt okozva a sértettnek.  

Ezután a vádlottak úgy döntöttek, hogy mindenképpen pénzt fognak szerezni, 

ezért az egyedül közlekedő sértetthez mentek, akinél egy hátizsák volt. A 

vádlottak körbevették, majd mindannyian ütni, rúgni kezdték a férfit. Amikor 

a sértett a földre esett elvették a hátizsákját a benne lévő értékeivel együtt. A 

sértett zúzódásokat szenvedett és 17.500.- forint kára keletkezett. 

A bíróság a vádlottakat rablás, kifosztás és okirattal visszaélés miatt 

szabadságvesztésre ítélte. Az I.r. vádlottal szemben 10 év, a II.r. vádlott 

esetében 8 év, a III. és IV.r. vádlottal szemben 6 év 10 hónap, illetve 6 év 6 

hónap fegyházbüntetést szabott ki.  Rendelkezett a sértettek kárának 

megtérítéséről is. A vádlottak a büntetés enyhítése érdekében fellebbeztek. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 04. 26. 

Ózdi Járásbíróság • III. sz. tárgyalóterem 

11.B.10/2021. rablás bűntette 2021. 04. 26. 12:30 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik rátörtek egy családra az otthonukba és a gyerekeik megölésével 

fenyegetőzve pénzt követeltek a sértettektől. 

 

A vádirat szerint 2020. november 7.-én a kora délutáni órákban a férfi és a nő 

élettársa abból a célból ment a sértettek ózdi házához, hogy akár erőszakkal 

is, de pénzt szerezzenek tőlük. A férfi magával vitt egy, kb. egyméteres karót, 

majd a lakásba bejutva a pénze átadását követelte az apától, miközben a 

gyerekei megölésével fenyegetőzött. A szintén lakásban lévő édesanya 

félelmében átadta a pénztárcájukat a vádlottaknak, melyből a férfi vádlott 

különböző címletekben kivett összesen 28.000.- forintot, melyből 1.000.- 

forintot visszadobott az asztalra, majd a pár távozott az ingatlanból.  

A sértetteknek okozott kárból 26.000.- forint lefoglaltak, így az okozott kár 

részben megtérült.   

 

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: Varjasné dr. Nagy Anita 

sajtótitkár 

46/815-385 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu   
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2021. 04. 27. 

Miskolci Törvényszék • I. emelet 119. tárgyalóterem 

1.Bf.75/2021. hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2021. 04. 27. 

 

13:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

nőnek az ügyében, aki gereblyével támadt az intézkedő rendőrökre tavaly 

decemberben. 

A Miskolci Járásbíróság által megállapított tényállás szerint 2020. december 

10-én Miskolcon a Készenléti Rendőrség járőrei egy intézkedés keretében 

megbilincselték a vádlott élettársát, amikor a vádlott nő, aki egy 1 méteres 

acél nyelű gereblyével indult a rendőrök felé. Amikor kb. 5 méterre 

megközelítette az intézkedés helyszínét, az egyik rendőr elé állt és 

feltartóztatta, ekkor a vádlott a gereblyét a járőr felé dobta, majd elfutott. Az 

eszköz sérülést nem okozott, mert a sértett észlelve a vádlott támadását kitért 

az elől.   

A bíróság a nőt felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak 

bűntette miatt 2 év szabadságvesztésre ítélte, a szabadságvesztés 

végrehajtását a 3 év próbaidőre felfüggesztette. Az ügyészség az ítélettel 

szemben a büntetés súlyosítása végett fellebbezett, a vádlott és a védő az 

ítéletet tudomásul vette. 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 04. 27. 

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

11.B.188/2020. a személyi szabadság megsértésével elkövetett 

kapcsolati erőszak bűntette 

2021. 04. 27. 

 

8:00 

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

éveken át fenyegette, bántalmazta, esetenként bezárta élettársát. 

 

A vád szerint a vádlott férfi és a sértett nő 2014-től élettársak voltak, 

kapcsolatukból három közös gyermekük született. Életközösségük alatt 

gyakoriak voltak a veszekedések, mely során előfordult, hogy a vádlott 

megütötte az élettársát. 2018. januárban a vádlott féltékenység miatt támadt 

a sértettre, ököllel többször arcon ütötte, testszerte rugdosta, a fejét a 

radiátorhoz ütötte. Egy hónappal később a vádlott ismét a nő hűségét vitatta, 

ez alkalommal is megverte, majd ezt követően mindennapossá vált a sértett 

bántalmazása. A vádlott a nő fejét, testét ököllel ütötte, többször meg is rúgta, 

máskor befőttesüveggel fejen ütötte. A vádlott egy botra kést erősített, majd 

ezzel az eszközzel ütötte élettársát. Ha a nő védekezésként a karjait maga elé 

tartotta, a vádlott az eszközzel tenyerét, kézfejét felsértette, megvágta. A 

sértett az ütések miatt esetenként eszméletét is vesztette. A nő orvoshoz nem 

fordulhatott, csak a vádlott kíséretében hagyhatta el az otthonát. Amikor a 

vádlott nem volt otthon, a szomszédban lakó családtagjaira bízta a sértettet. 

Egy ilyen alkalommal - 2018. nyarán – a nőnek sikerült elszöknie a lakásból. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 04. 27. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

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

veszélyeztetésének vétsége 

2021. 04. 27. 

 

13:00 

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  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 04. 28. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

3.B.146/2020. halálos közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2021. 04. 28. 

 

08:30 

Tárgyalás tart az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki 

gondatlanságból két ember halálával járó közúti balesetet okozott a 3-as 

számú főúton. 

 

A vádirat szerint a vádlott 2018. december 15. napján délelőtt Méra irányából 

Novajidrány felé haladt az általa vezetett tehergépkocsival a kétirányú, 

párhuzamos közlekedésre nem alkalmas aszfaltozott úton száraz útviszonyok 

között. A vádlott menetirányával szemközti forgalmi sávban haladtak a 

sértettek a szlovák rendszámú személygépjárművükkel.  A vádlott nem tartott 

megfelelő követési távolságot az előtte haladó gépkocsi mögött, melynek 

vezetője úthiba miatt fékezett. A vádlott az ütközés elkerülése érdekében az 

autóval áttért a menetirányával ellentétes bal oldali forgalmi sávba, ahol a 

szabályosan közlekedő sértetti gépjármű bal első részének nekiütközött. Az 

ütközés miatt a sértettek személygépkocsija az úttestről lehaladt és a 

vízelvezető árokban az oldalára borulva állt meg. A baleset következtében a 

sértettek olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy a helyszínen életüket 

vesztették.  

 

Az ügyben perbeszéd megtartása várható. 

Információ: Varjasné dr. Nagy Anita 

sajtótitkár 

46/815-385 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu   
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2021. 04. 29. 

Szikszói Járásbíróság • Fszt/2. sz. tárgyalóterem 

3.B.162/2020. új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette  2021. 04. 29. 

 

8:30 

A Szikszói Járásbíróság tárgyalást tart új pszichoaktív anyaggal visszaélés 

bűntette miatt indult büntetőügyben. 

A vádirat szerint a vádlott férfi 2018. februárban saját használatra, majd 2018. 

szeptembere és 2020. február között további értékesítésre szerzett meg 

bódultságot, hallucinációt, szédülést, zsibbadtságot okozó pszichoaktív 

szereket. Az anyagokat a lakásán tárolta, abból 643 alkalommal értékesített 

kiadagolt mennyiségeket a fogyasztók részére. Az értékesített anyagok új 

pszichoaktív anyagnak minősülnek. A vádlottnál 2020. február 17-én egy 

intézkedés alkalmával új pszichoaktív anyagot találtak, majd a lakásában 

mérleget foglaltak le.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 04. 29. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

16.B.171/2019. bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására 
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Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a két nőnek és egy 

férfinak az ügyében, akik a vád szerint 665.000,- forintot csaltak ki egy idős, 

kazincbarcikai asszonytól egy színlelt feljelentés visszavonása érdekében. 

 

Az I. rendű nő élettársi kapcsolatan élt a II. rendű vádlottal, míg a III. rendű nő 

régóta az ismerőse volt. Az I. és II. rendű vádlottak nehéz anyagi helyzetben 

éltek, így elhatározták, hogy pénzt szereznek a II. rendű vádlott idős 

keresztanyjától.  

Ennek érdekében az I. rendű vádlott 2018. augusztusában megkereste a III. 

rendűt, hogy segítsen neki, mert az élettársa keresztanyja nem hagyja őket 

békén. A III. rendű ekkor felhívta telefonon a sértettet és magát nyomozónak 

kiadva azt állította, hogy zaklatás miatt feljelentést tett ellene az I. és II. rendű 

vádlott, de ha a feljelentés díját, a 65.000,- forintot kifizeti, akkor azt 

visszavonják. A kért összeget a sértett később át is adta az I. és II. rendű 

vádlottaknak.  

2018. szeptember 11-én az I. rendű vádlott ismét segítséget kért a III. 

rendűtől, aki újra felhívta a sértettet telefonon és a feljelentés visszavonására 

további 300.000,- forintot kért, melyet a sértett úgyszintén kifizetett. Hasonló 

módszert választva – a III. rendű vádlott segítségével - 2018. október 14-én, 

majd 24-én további százezer, majd kettőszázezer forintot szereztek a 

sértettől, mely összegeket már a II. rendű vádlott bankszámlájára utalta el.  

Az I. és II. rendű vádlottak az így szerzett pénzt felélték, míg a III. rendű vádlott 

segítségéért egy 6.000,- forint összegű telefonkártya feltöltéssel „fizettek”.  

 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 
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