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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. február 15-19. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2020.El.I.D.21/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) 4.§ e) pontja és a 6. § (1) bekezdése értelmében 2020. szeptember 

28. 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 10 

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 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. 02. 15. 

Miskolci Törvényszék • Fsz.26. sz. tárgyalóterem 

12.B.58/2019. jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem bűntette 

2021. 02. 15. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint az életvitelszerűen Spanyolországban tartózkodó két 

férfi megállapodott abban, hogy Spanyolországból kábítószert csempésznek 

Magyarországra, és azt itthon értékesítik. Az I. r. vádlott Spanyolországban egy 

kamion rakterébe rejtette az illegális anyagokat azzal, hogy az éppen 

Magyarországon tartózkodó társa fogja azt magához venni. Közben az II. r. 

vádlott is hazautazott, majd 2018. augusztus 6-án mindketten arra a miskolci 

telephelyre mentek, ahol a kamion tartózkodott. Az I. r. gyanúsított a sofőr 

figyelmét elterelve magához vette az kamionban elrejtett táskát, amikor a 

rendőrök tetten érték őket. A táskában talált több kiló kábítószert lefoglalták. 

 

Az ügyben ítélet kihirdetése várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 02. 15. 

Miskolci Törvényszék • I. emelet 126. tárgyalóterem (távmeghallgatás) 

6.B.31/2020. különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntette 

2021. 02. 15. 

 

9:00 

Szakértő meghallgatásával folytatja a tárgyalást a Miskolci Törvényszék 

annak a férfinak az ügyében, aki olyan súlyos sérüléseket okozott 

élettársának, hogy a nő életét vesztette.  

A vádirat szerint a vádlott és élettársa Kazincbarcika Nagy-szőlő völgyben egy 

hétvégi házban éltek együtt. Italozó életmódjuk miatt gyakoriak voltak 

közöttük a veszekedések, melyek sokszor tettlegességig fajultak. A vádbeli 

napot megelőzően a sértett három napon át nem ment haza, majd amikor 

ismét találkoztak összevesztek. A délutáni órákban a vádlott kérdőre vonta a 

sértettet az ittassága és korábbi távolléte miatt. A sértett elismerte, hogy 

korábban egy másik férfinál volt. Ekkor a vádlott ütni kezdte a sértettet, 

legalább félszáz ütést mért rá puszta kézzel és a házban talált seprűnyéllel. Az 

ütések egy része a sértett fejét érte. A bántalmazás következtében a nő a 

helyszínen elhunyt. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 02. 15. 

Miskolci Törvényszék • I. emelet 127. sz. tárgyalóterem 

17.B.52/2018. pénzmosás bűntette 2021. 02. 15. 9:30 

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. 

 

Az ügyben ítélet kihirdetése várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu  
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2021. 02. 16. 

Miskolci Törvényszék • I/109. sz. tárgyalóterem (távmeghallgatás) 

12.B.22/2020. tizennegyedik életévét be nem töltött 

személy sérelmére elkövetett emberölés 

büntette 

 

2021. 02. 16. 

 

14:00 

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

a vád szerint otthonában megszülte, majd megölte leány gyermekét. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott nő 2019. februárjában a családjával 

közösen használt felsőzsolcai lakás egyik szobájába bezárkózva megszülte 

gyermekét, majd egy éles tárggyal a gyermek nyaka körül 20 szúrást ejtett, 

minek következtében a csecsemő életét vesztette.  

 

Az ügyben ítélet kihirdetése várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu  
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2021. 02. 17. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fsz/2. számú tárgyalóterem 

8.B.507/2020. bűnszövetségben elkövetett kifosztás 

bűntette és más bűncselekmények 

2021. 02.17. 

 

08:30 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a két vádlottnak az 

ügyében, akik rendszeres haszonszerzést remélve 2019 augusztusában 

elhatározták, hogy a borsodi kistelepülésen élő idős emberek készpénzét 

különböző módszerrel meg fogják szerezni, kihasználva a sértettek korukból 

fakadó hiszékenységét, nehézkes mozgását, illetve figyelmetlenségét. 

 

A vádirat szerint a vádlottak módszere az volt, hogy egyikük kerti munka 

elvégzését ajánlotta fel az idős sértetteknek, velük beszélgetésbe elegyedett, 

így terelve el a sértettek figyelmét, mialatt a másik vádlott bement a sértettek 

házába és onnan esetenként tízezer forintot is meghaladó összegű készpénzt 

hozott el. Volt arra is példa, hogy ugyanahhoz a sértetthez többször 

visszamentek, így összesen csaknem 200.000- forintot vittek el tőle. Egy másik 

alkalommal az idős sértett az állatait etette az udvaron, miközben a lakás 

ajtaja nyitva volt. A vádlottak ezt kihasználva bementek az ingatlanra, egyikük 

figyelt, amig a másik a házból tízezer forintot meghaladó összegű készpénzt 

hozott el. Előfordult, hogy bodzát kínáltak eladásra, azonban a sértett nem 

hagyta el az ingatlant, így a vádlottak oda nem tudtak bemenni. Máskor azt 

használták ki, hogy a sértett elaludt és így vették el tőle 80.000.- forintját. 

 

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. 02. 18. 

Miskolci Járásbíróság • Fsz/19. sz. tárgyalóterem 

25.Fk.2283/2019. rablás bűntette és más bűncselekmény 2021. 02.18. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak és nőnek a 

büntetőügyében, akik a vád szerint saját házában törtek rá az Ongán, egyedül 

élő 80 éves asszonyra és erőszakkal elvették az értékeit. 

 

A vád szerint a fiatalkorú férfi 2019. január 7-én szólt a nővérének, hogy az 

utcájukban talált egy házat, ahol egy idős asszony él egyedül, így onnan 

értékeket lehetne elhozni. Ezt követően a vádlottak megbeszélték, hogy még 

aznap este végrehajtják tervüket. A testvérpár a késő esti órákban a sértett 

házához ment, maszkot húztak a fejükre, majd a fiatalkorú férfi a nála lévő 

klopfolóval kifeszítette a ház bejárati ajtaját. A sértett a zajra kilépett a 

szobából, mire a férfi a földre szorította és pénzt követelt tőle. Az idős sértett 

félelmében odaadta a nőnek a pénztárcájában lévő 8.500,- forintot. Ezt 

követően a fiatalkorú férfi ismét leszorította az asszonyt, míg társa további 

értékek után kutatott, illetve kivette a sértett füléből annak aranyfülbevalóját 

is. Mivel egyéb tárgyat nem találtak, elszaladtak a helyszínről. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

 

Információ: Varjasné dr. Nagy Anita 

sajtótitkár 

46/815-385 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 02. 18. 

Miskolci Járásbíróság • I. emelet 109. sz. tárgyalóterem (távmeghallgatás) 

1.B.2709/2020. rablás bűntette és más bűncselekmény 2021. 02. 18. 11:00 

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

aki bedrogozva rabolhatott a sértettől.  

 

A vád szerint az új pszichoaktív anyagtól erősen bódult állapotban lévő vádlott 

2020. február 2-án az esti órákban Miskolcon egy autóbuszmegállóban 

előzetes szóváltást követően megütötte a sértettet, majd követelte, hogy adja 

oda neki a kabátját. Mivel a sértett ennek nem tett eleget, a vádlott a karját 

kicsavarta és lehúzta róla a ruhadarabot. A kabáttal együtt a vádlott 

megszerezte a sértett mobiltelefonját, több ezer forint összegű készpénzét, 

iratait és bankkártyáját, mellyel két nappal később egy dohányboltban akart 

vásárolni, azonban nem járt sikerrel. 

 

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. 02. 19. 

Miskolci Törvényszék • I/118. sz. tárgyalóterem  

7.Bf.385/2020. halálos közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

 

2021. 02. 19. 

 

10:00 

A Miskolci Törvényszék nyilvános ülést tart annak a vádlottnak az 

ügyében, akit a Kazincbarcikai Járásbíróság a 2020. július 8-án kelt ítéletével a 

halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vád alól 

felmentett. 

 

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2017. július 31-én, a 

kora délutáni órákban egy kistehergépkocsival a 27-es főúton haladt Szalonna 

és Szendrőlád közötti útszakaszon, Szendrőlád irányába körülbelül 45 km/h-s 

sebességgel. Mögötte haladt a megengedett 90 km/h-s sebességet átlépve 

120 km/h-s sebességgel négy utassal egy személygépkocsi. Ugyanezen 

időpontban a vádlott gépjárműve előtt haladt egy teherautó is, melynek 

sebességét a vádlott és a mögötte haladó is túl lassúnak találta, így azt mind 

a vádlott, mind a személygépkocsi vezetője meg akarta előzni. Miután a 

vádlott utolérte a teherautót, a visszapillantó tükör segítségével úgy ítélte 

meg, hogy biztonságosan meg tudja előzni, így irányjelző használata mellett 

felgyorsította járműve sebességét és belekezdett az előzési manőverbe. 

Ennek pillanatába érte utol a nagy sebességgel érkező és szintén előzésben 

lévő autó. A vádlott azonnal visszahúzódott a menetirány szerinti sávjába, 

azonban a mögötte érkező autó vezetője már nem tudta megállítani a 

járművét, így hirtelen balra kormányzott. Az autó az útpadkának ütközve 

lesodródott az útról és a tetejére borulva került nyugalmi helyzetbe, egyik 

utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett a baleset következtében, hogy a 

későbbiekben a kórházban elhunyt.   

A bíróság a vádlottat felmentette, figyelemmel arra, hogy vonatkozásában 

nem volt megállapítható a közlekedési szabályok megszegése. 

Az ítélettel szemben az ügyészség fellebbezett a vádlott bűnösségének 

megállapítása és büntetés kiszabása érdekében. 

 

Az ügyben ítélet kihirdetése várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu  
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