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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. augusztus 30-szeptember 3. 

 

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. július 8. 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 pillanatnyi testhőmérséklet mérés nélkül, ugyanakkor kézfertőtlenítést 

követően léphetnek be. Az eljáró tanács elnöke a tárgyalóterem méretének függvényében – a 

2 méteres védőtávolság megtartása érdekében – korlátozhatja a jelenlévők számát. 

- a sajtó képviselői részvételi szándékukat továbbra is elektronikus úton, az 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu e-mail címen kötelesek jelezni az eljárási cselekményt megelőző 

munkanap 15 órájáig. 

- 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, de annak használatára bárki jogosult, az nem tiltható meg. 

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. 08. 30. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 109. sz. tárgyalóterem 

(távmeghallgatás) 

14.B.196/2021. kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények 

2021. 08. 30. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2018 októbere és decembere között több 

miskolci szálloda szolgáltatásait úgy vette igénybe, hogy már a foglalás 

időpontjában sem állt szándékában fizetni. 

 

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. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 08. 31. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 109. sz. tárgyalóterem 

(távmeghallgatás) 

38.B.736/2021. kifosztás bűntette 2021. 08. 31. 9:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben kifosztás bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak – arra hivatkozással, hogy sertést 

szeretnének vásárolni – megkérték egyik ismerősüket, hogy autóval vigye 

őket Hernádnémetibe, ahol azonban magukat ÉMÁSZ dolgozónak kiadva 

becsengettek az idős sértett házába és figyelmét elterelve elvették 

1.200.000,- forint összegű készpénzét. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 08. 31. 

Ózdi Járásbíróság • II. sz. tárgyalóterem 

6.B.51/2021. rablás bűntette 2021. 08. 31. 10:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki 
elhatározta, hogy az Ózd Árpád vezér úton lévő dohányboltból fog pénzt 

szerezni. Tudott a trafikban lévő biztonsági kameráról, ezért annak 

érdekében, hogy a felvételek alapján később ne tudják beazonosítani, a saját 

ruházatára további nadrágot és pulóvereket, a fejére kapucnit húzott, az arcát 

szájmaszkkal takarta el, majd egy 20 cm pengehosszúságú konyhakéssel a 

dohánybolthoz ment. Az üzletbe belépve elővette a magával vitt kést, azt 

maga elé tartotta és azt mondta az eladónőnek, hogy „Adjad ide az összes 

pénzt, gyorsan, igyekezz!” Az eladó félelmében kinyitotta a pénztárgépet, mire 

a gyanúsított benyúlt a kasszába, kivette a benne lévő pénzt, és a mintegy 

160.000.-forinttal elfutott.  

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 01. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas úti épület II. emelet 216. sz. tárgyalóterem 

13.P.20.153/2020. személyiségi jog megsértése 2021. 09. 01. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék személyiségi jog megsértése miatt 

indult perben.  

  

A felperes férfi személyiségi jog megsértése miatt keresettel élt az alperes 

nővel szemben. Kereseti kérelmében kérte, hogy a Miskolci Törvényszék 

ítéletében állapítsa meg, miszerint az alperes megsértette a felperes 

személyes adatainak védelméhez való jogát azzal, hogy korábban az alperes 

saját közösségi oldalán nyilvánosságra hozta a felperes nevét és egyéb 

személyes adatait. 

 

Az alperes viszontkeresetet terjesztett elő, melyben azt kérte megállapítani, 

hogy felperes korábbi bántalmazó magatartásával megsértette az alperes 

élet, testi épség és egészséghez fűződő személyiségi jogait. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Szabó Nikoletta 

sajtószóvivő 

46/815-322 • 30/845-7818 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 01. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület földszint 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.15/2021. életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett 

súlyos testi sértés vétsége 

2021. 09. 01. 9:00 

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

akivel szemben életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi 

sértés vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint a vádlott egy Miskolc-Bábonyibérc városrész közelében lévő 

ingatlanban tartózkodott a cselekmény idején másfél éves, illetve három 

hónapos gyermekével, valamint sógornőjével és annak két és fél éves 

gyermekével. Az ebédhez vizet forraló sógornő az udvarra ment ki és a 

gyermekek felügyeletét a szomszéd szobában lévő vádlottra bízta, aki abból a 

célból, hogy tápszert készítsen, a fazékhoz lépett és egy pohárral merített a 

belőle, azonban könyökével véletlenül lelökte az edényt és a forró víz az ott 

játszó két nagyobb gyermekre ömlött. A vádlott ahelyett, hogy segített volna, 

a gyermekeket ott hagyta és visszament a másik szobába, hogy kisfiát 

megetesse. A sértettek II. fokú égési sérüléseket szenvedtek. 

 

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. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 01. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület földszint 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.18/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

2021. 09. 01. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik 2019 őszén Ricsén támadtak haragosukra. 

 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és fia, a II. rendű vádlott 2019. október 30-

án este ittas állapotban összeszólalkoztak Ricse egyik utcájában a sértettel, 

akivel régóta haragos viszonyban voltak. A vádlottak a náluk lévő 1 méter 

hosszúságú díszkardokkal kezdték fenyegetni a sértettet, az I. rendű vádlott 

egy alkalommal a fejére célozva le is sújtott, az ütést a sértett karjával védte 

ki. Ezt követően a II. rendű vádlott is hasonló mozdulatot tett, ám a sértett 

védekezésképpen lábon rúgta, így nem találta el. 

 

A sértett jobb alkarján 8 napon túl gyógyuló, éles szélű vágott seb keletkezett. 

A védekező mozdulat hiányában komolyabb, életveszélyes sérülést is 

szenvedhetett volna. 

 

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. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 02. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület földszint 13. sz. tárgyalóterem 

32.B.153/2021. garázdaság vétsége 2021. 09. 02. 

 

8:00 

Tárgyalás tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik a gyermekük sérelme miatt bántalmazták szülőtársukat. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak gyermeke és a sértett gyermeke között 

alakult ki konfliktus egy miskolci játszótéren, amely miatt a vádlottak 2020. 

április egyik délelőttjén hangosan szidalmazni kezdték a sértettet. Az I. rendű 

vádlott nő a földre lökte a sértettet, hajánál megragadva ütni kezdte az arcát, 

majd a testét többször megrúgta. A II. rendű vádlott férfi végignézve a 

történteket „nő a nő ellen” kijelentéssel konstatálta az eseményeket. Ekkor 

érkezett a helyszínre a sértett édesanyja, aki igyekezett véget vetni a 

bántalmazásnak, amelyre válaszként a II. rendű vádlott ököllel arcon ütötte. A 

sértett nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett. 

 

Akár a bizonyítás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 02. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület földszint 18. sz. tárgyalóterem 

18.B.2163/2018. csalás bűntette és más bűncselekmény 2021. 09. 02. 08:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akikkel szemben idős korú sértettek sérelmére elkövetett 

csalás és kifosztás bűntette miatt indult büntetőeljárás.  

 

A vád szerint a vádlottak 2016-ban Miskolcon a 84 éves idős sértettet 

megtévesztve szerezték meg annak lakását, valamint 6 millió forintot 

meghaladó összegű készpénzét. Más esetben a II. és III. r. vádlottak a 73 éves 

sértett rosszullétét kihasználva jutottak be annak lakásába, ahol rábeszélték, 

hogy a több mint 2,5 millió forint lekötött készpénzét vegye fel, majd amikor 

a sértett nem figyelt, ebből 2 millió forintot elvettek. Később a sértett 

észrevette a pénz eltűnését, ezért a vádlottak 1 millió forintot visszavittek, 

azonban úgy tettek, mintha az mindvégig az egyik szekrényben lett volna. 

2017 őszén az I-II. r. vádlottak a pénzszerzés reményében egy 72 éves idős 

nőt beszéltek rá arra, hogy hitelkártya szerződést kössön annak ellenére, 

hogy erre nem volt szüksége. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 03. 

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

17.B.4/2021. hivatalos személy és több ember sérelmére 

elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

2021. 09. 03. 8:30 

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

vádirat szerint egy családi vitát követően felrobbantotta járdánházi lakását. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és felesége kapcsolata már évek óta 

konfliktusokkal terhelt volt. 2019. január 15-én egy vita során a férfi fejszét 

ragadva fenyegette meg a feleségét, hogy megöli. Miután a nőnek sikerült 

elmenekülnie a lakásból, a vádlott bezárkózott és a kiérkező rendőröket sem 

engedte be, akik így a padláson át jutottak be a lakásba és azt tapasztalták, 

hogy a vádlott megnyitotta egy pb-gázpalack csapját, valamint különböző 

tárgyakat az öngyújtójával meggyújtott. A rendőrök a robbanásveszélyt 

észlelve elhagyták a lakást, annak nyílászáróit kinyitották, illetve betörték, 

hogy a robbanás erejét mérsékeljék. A vádlott eközben mindvégig azt 

kiabálta: „gyertek be!” Rövidesen a gázpalack felrobbant, amelynek 

következtében a vádlott nyolc napon belül gyógyuló égési sérüléseket 

szenvedett. Amennyiben a robbanás akkor következett volna be, amikor a 

rendőrök még a lakásban tartózkodtak, akkor az súlyos, akár halálos 

sérüléseket is okozhatott volna, illetve, ha a nyílászárók zárva maradnak, 

akkor a mechanikai hatás a szomszédos lakások válaszfalát kidöntötte, a tetőt 

pedig leszakította volna, így a kint tartózkodó rendőrök és a szomszédok is 

életveszélyben lettek volna. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu

