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2021.El.XI.B.1/779.

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
2021. július 5-9.

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. május 25. 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 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.

2021.07.05.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 127. tárgyalóterem
17.B.2/2021.
emberölés bűntettének kísérlete és más 2021. 07. 05.
bűncselekmények

8:15

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében,
akik a vádirat szerint családjukkal együtt 2019. szilveszter éjjelén
tettlegességig fajuló összetűzésbe kerültek a sértettekkel, majd ugyan
elhagyták az ingatlant, de visszatéréssel és „leszúrással, megöléssel”
fenyegetőztek. A négy vádlott férfi később karddal, lapátnyéllel, téglákkal és
kövekkel felszerelkezve ment vissza, ketten bementek az udvarra és egyikük
a házigazdára támadt egy 70 cm pengehosszúságú karddal, és egy hosszú
vágást ejtett az arcán. A halálos eredmény elmaradása csak a szerencsének
volt köszönhető.
Másikuk lapátnyéllel ütött egy másik sértett halántékára és egy féltáglával
fejen dobta, nyolc napon túl gyógyuló, közvetetten életveszélyes sérülést
okozva. Az utcán maradt társak kövekkel dobálták a sértetteket és az
ingatlant.

Információ:

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-385 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021.07.05.
Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. számú tárgyalóterem
14.B.39/2021.
sikkasztás bűntette és más bűncselekmény

2021. 07. 05.

8:30

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a könyvelő
vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint a munkáltatója házipénztárából
több alkalommal készpénzt vett ki, illetve jogosulatlanul számolt el saját
részére prémiumot összesen mintegy kétmillió forint kárt okozva ezzel.

Információ:

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-385 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021.07.05.
Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem
8.B.124/2021.
kisebb értékre üzletszerűen, dolog elleni
erőszakkal elkövetett lopás bűntette és más
bűncselekmény

2021. 07. 05.

8:30

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak
az ügyében, akik a vádirat szerint 2020 őszén Miskolcon, Egerben és
Tiszaújvárosban mintegy húsz, közterületen parkoló autóból lopták el a
katalizátorokat.

Információ:

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.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-385 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021.07.05.
Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz.13. számú tárgyalóterem
24.B.1538/2020.

költségvetési csalás bűntette

2021. 07. 05.

9:00

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a 9 vádlottnak az ügyében,
akikkel szemben költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt
indult eljárás.
A vádirati tényállás szerint az események idején polgármester foglakozású
vádlott és társai a foglalkoztatásukkal összefüggő valótlan tartalmú
szerződést kötöttek, azonban a tényleges munkavégzésben nem kellett részt
venniük, a munkavégzéssel kapcsolatos jelenléti íveket pedig nem a
valóságnak megfelelően vezették.
A szerződések alapján a fiktív módon foglalkoztatott vádlottaknak a
polgármester foglalkozású vádlott a munkabért megelőlegezte, majd a
foglalkoztatásra tekintettel a költségvetésből jogosulatlanul támogatást
igényelt. A vádlottak 2015 és 2017 évek között a központi költségvetésnek
közel négy és fél millió forint összegben vagyoni hátrányt okoztak.
Ezen túlmenően az egyik vádlott 2016 évben, a polgármester foglalkozású
vádlott segítségével, mint álláskereső kötött a munkáltatásával összefüggő
támogatott foglalkoztatási szerződést úgy, hogy arra nem volt jogosult, mert
egyéb megbízási jogviszonyára tekintettel havi rendszeres tiszteletdíjban
részesült. A vádlott a szerződés szerinti munkavégzésben sem vett részt,
azonban a szerződés alapján a költségvetéstől jogosulatlanul támogatást
igényelt mellyel egyszázezer forintot meghaladó összegben okozott vagyoni
hátrány a központi költségvetésnek.

Információ:

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-385 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021.07.06.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 126. számú tárgyalóterem
(távmeghallgatás)
15.B.14/2021.
előre kitervelten, nyereségvágyból, különös 2021. 07. 06.
8:15
kegyetlenséggel és védekezésre képtelen személy
sérelmére elkövetett emberölés bűntette és más
bűncselekmény
Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az
ügyében, akikkel szemben előre kitervelten, nyereségvágyból, különös
kegyetlenséggel,

védekezésre

képtelen

személy

sérelmére

elkövetett

emberölés bűntette miatt indult büntetőeljárás.
A vádirat szerint a vádlott férfi - aki a sértett unokája volt – valamint az unoka
élettársa elhatározták, hogy megszerzik az idős sértett szerencsejátékon nyert
és megtakarított pénzét, valamint a nagypapa megfélemlítésével elérik, hogy
a sértett az általa használt lakásból végleg idősek otthonába költözzön.
Mindezek érdekében 2019. április 1-jén éjjel a sértett ingatlanához mentek,
annak fa kerítéséről több elemet lefeszítettek és egy kővel a ház utcafronti
ablakát is betörték, de a sértett az ijedtség ellenére sem akart idősek
otthonába költözni.
A vádlottak azonban mielőbb hozzá akartak jutni a sértett pénzéhez, néhány
nappal később éjjel visszamentek az idős férfi lakásához, ahová az egyik ablak
betörését követően jutottak be. Miközben értékek után kutattak, az egyik
szobában rátaláltak az alvó sértettre. Attól félve, hogy az idős férfi felébred és
felismeri őket, a vádlott nő felszólítására a sértett unokája egy csaknem
három kilogramm súlyú követ dobott a férfi fejére, majd a magukkal vitt késsel
mindketten többször megszúrták, megvágták a sértett arcát, nyakát és
mellkasát. A sértett a bántalmazás következtében olyan súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt.
A vádlottak átkutatták a lakást, azonban a sértett megtakarított pénzét nem
találták meg, ezért távoztak. Az unoka azonban nem nyugodott bele a
történtekbe, ezért újra visszament a házhoz, ahonnan 3.000.- forint
készpénzt, egy karórát és egy gyűrűt vitt magával, összesen 87.000.- forint
értékben.

Információ:

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.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-385 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021.07.07.
Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem
4.B.153/2021.
önbíráskodás bűntettének kísérlete
bűncselekmény

és

más

2021. 07. 07.

8:00

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az
ügyében, aki a vádirat szerint 2021. február 12-én Hejőpapiban egy parkoló
autóban ülő ismerősét kérte számon egy korábbi tartozás miatt. A vádlott a
sértett fejének levágásával és a gépkocsi tükrének letörésével fenyegetőzött.
Mivel nem kapta meg a pénzt, ezért kézzel betörte a gépkocsi bal oldali
visszapillantó tükrét. Amikor a sértett kiszállt a járműből, a vádlott az autó
hátuljához futott és betörte a hátsó szélvédőt, majd a jobb oldali visszapillantó
tükröt is leszakította. Cselekményével 70.000,- forint kárt okozott.

Információ:

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.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-385 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021.07.08.
Szikszói Járásbíróság • Fsz.2. számú tárgyalóterem
új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és
3.B.162/2020.
más bűncselekmény

2021. 07. 08.

8:30

A Szikszói Járásbíróság tárgyalást tart az új pszichoaktív anyaggal
visszaélés bűntette miatt indult büntetőügyben.
A vádirat szerint a vádlott férfi 2018. februárban saját használatra, majd 2018.
szeptember 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. A szerek új pszichoaktív
anyagnak minősülnek. A vádlottnál 2020. február 17-én egy intézkedés
alkalmával új pszichoaktív anyagot találtak, majd a lakásában mérleget
foglaltak le.

Információ:

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-385 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

