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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. január 4-8. 

 

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. 01. 05. 

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

18.B.2163/2018. csalás bűntette és más bűncselekmény 2021. 01. 05. 08:30 

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 bíróság a tárgyalást 2021. február 9-én folytatja. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 

2021. 01. 05. 

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

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

kapcsolati erőszak bűntette 

2021. 01. 05. 

 

8:00 

Előkészítő ülést 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 befőttes üveggel 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 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 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 01. 06. 

Miskolci Járásbíróság • Fsz/26. sz. tárgyalóterem 

25.Fk.2283/2019. rablás bűntette és más bűncselekmény 2021. 01. 06. 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. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 01. 07. 

Szikszói Járásbíróság • Fszt/2. sz. tárgyalóterem 

3.B.162/2020. új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette  2021. 01. 07. 

 

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.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 01. 07. 

Miskolci Járásbíróság • Fazekas úti épület 117. sz. tárgyalóterem (távmeghallgatás)  

32.B.1533/2020. rablás bűntette 2021. 01. 07. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik 2020. január 26-án, a délelőtti órákban Miskolc egy 

forgalmas utcáján vették el ismerősük mobiltelefonját. 

A vád szerint a vádlottak megszólították az egyikük által már korábbról 

ismert sértettet, akivel beszédbe elegyedtek. Ennek során az egyik 

vádlott megkérdezte a férfitól, hogy mennyi az idő, a sértett elővette a 

zsebéből a mobiltelefonját, amikor a férfi vádlott hirtelen kikapta a 

sértett kezéből a telefont. A sértett hiába próbálta meg visszakérni azt, 

válaszul először a férfi, majd a nő is arcul ütötte. Ezt követően a 

vádlottak elfutottak a helyszínről.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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