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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. július 12-14. 

 

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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2021.07.12. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 126. tárgyalóterem 

(távmeghallgatás) 

14.B.1094/2021. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette 2021. 07. 12. 14:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a letartóztatásban lévő 

vádlottnak az ügyében, akivel szemben az ügyészség felfegyverkezve 

elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat.  

 

A vádlott a vádirat szerint 2020 júniusának egyik estéjén Ongán követni 

kezdett, majd megállította a kerékpározó kiskorú sértettet, akit értékeinek 

átadására szólított fel, miközben egy félbetört sörösüveggel ütő, szúró 

mozdulatokat tett. A sértett a fenyegetés hatására hagyta, hogy a vádlott 

kivegye kerékpárja elülső kosarában lévő kerékpárpumpát, majd újabb 

felszólítás és fenyegető mozdulat után a sértett átadta az övtáskájában lévő 

mobiltelefonját is. A vádlott az értékek elvétele után elszaladt.   

 

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. Homa-Hajdu Eszter  

sajtótitkár 

30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021.07.14. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 126. tárgyalóterem 

(távmeghallgatás) 

33.B.2757/2020. hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2021. 07. 14. 8:00 

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

2020. júliusban kábultan, vezetői engedély nélkül vezetett Miskolcon, majd az 

intézkedő rendőrök elől több utcán át menekült, míg végül egy 

betonoszlopnak ütközött.  

A vádirat szerint a vádlott új pszichoaktív szert fogyasztott, mely miatt bódulttá 

vált. Ezen állapotában, 2020. július 25-én jogosítvány nélkül vezette Miskolcon 

a József Attila utcán autóját, amikor az arra haladó rendőrök intézkedni 

próbáltak vele szemben. A vádlott a rendőrök fény- és hangjelzése ellenére 

nem állt meg, az autó sebességét növelte, majd behajtott egy zsákutcába, 

melyet egy betonfal zárt le. Amikor a vádlott észrevette, hogy nem tud tovább 

menni, megfordult. Időközben a rendőrök utolérték, megálltak a vádlott 

autójával szemben és mindketten kiszálltak a gépkocsiból. Az egyik járőr a 

vádlott autója mellé lépett, kezét a motorháztetőre tette, mire a vádlott gázt 

adott és elindult. Az indulás lendületének hatására a rendőr megpördült és 

jobb könyökével a vádlott autójának ütközött. A vádlott nekihajtott a 

rendőrautó ajtajának, majd elhagyta a helyszínt. A járőrök követték, azonban 

a vádlott továbbra is nagy sebességgel menekült, míg az egyik kanyarban 

felhajtott a járdaszigetre és egy betonoszlopnak ütközött. Elfogásáig futva 

menekült tovább.  

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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