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2021.El.XI.B.1/747.

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
2021. június 28 - július 2.

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. 06. 28.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 113. számú tárgyalóterem
9.B.43/2019.

különös kegyetlenséggel elkövetett
emberölés bűntette

2021. 06. 28.

8:15

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki
2018 áprilisában egy felmosó nyelével okozhatta a férje halálát a miskolci
otthonukban.
A vádirat szerint a vádlott már hosszabb ideje erőszakos magatartást
tanúsíthatott a néhai férjével szemben. A szomszédok rendszeresen hallották
a hangoskodást, szidalmazást, illetve több alkalommal láttak bántalmazást is.
A cselekmény elkövetésének napján, 2018. április 19-én a vádlott ismeretlen
okból a lakásuk fürdőszobájában ismét ütni kezdte a sértettet, puszta kézzel
és egy műanyag felmosónyéllel. Az ütések többsége a sértett koponyáját érte.
Az erősen vérző sértettet a konyhába kísérte, leültette, majd a szomszédoktól
elkérte a mentők telefonszámát és értesítette őket. A kiérkező mentők a
sértettet eszméletlen állapotban, életjelenségek nélkül találták, újraélesztése
nem vezetett eredményre. Halálát erőszakos úton szerzett sérülései
következtében beálló vérzéses sokk okozta, amely különös testi, lelki
gyötrelemmel járt.

Információ:

Akár a perbeszédek megtartása várható.
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-300• 70/361-2778
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021. 06. 28.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Fsz.28.
17.B.4/2021.

hivatalos személy és több ember sérelmére
elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és
más bűncselekmények

2021. 06. 28.

9:00

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.

Információ:

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-300 • 70/361-2778
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021. 06. 28.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelt 109. számú tárgyalóterem
(távmeghallgatás)
6.B.31/2020.
különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 2021. 06. 28.
11:00
bűntette
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.

Információ:

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-300• 70/361-2778
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021. 06. 28.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 126. számú tárgyalóterem
(távmeghallgatás)
19.B.52/2019.
emberölés bűntettének kísérlete
2021. 06. 28.
13:00

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki
a vádirat szerint 2018 novemberében Ózdon az esti órákban egy bozótvágóval
4-5 csapást mért az előle menekülő, majd futás közben eleső sértettre. A
halálos kimenetelű eredmény csak a szerencsének köszönhetően maradt el.

Információ:

A bíróság a tárgyalást 2021. június 30-án 8 óra 30 perckor folytatja a
Fsz.15. számú tárgyalóteremben.
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-300
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021. 06. 28.
Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz.17. számú tárgyalóterem
14.B.25/2021.

súlyos testi sértés bűntette

2021. 06. 28.

8:00

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében,
akivel szemben az ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat.
A vádirati tényállás szerint az ügy vádlottja a sértettet - aki egy futárszolgálat
kézbesítőjeként tartózkodott a házban 2020. júliusában szóváltást követően a
lépcsősor tetején a hátán meglökte, aki ennek következtében a lépcsősoron
leesett.
A sértett a cselekmény következtében 8 napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett.

Információ:

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

2021. 06. 28.
Szerencsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem
4.B.168/2020.

közfeladatot
bűntette

ellátó

személy

elleni

erőszak

2021. 06. 28.

13:00

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság közfeladatot ellátó személy
elleni erőszak miatt indult büntetőügyben.
A vádirat szerint az ittas vádlott 2020. május 5-én felszállt a Tiszalúcról
Szerencs felé közlekedő személyvonatra, ahol a jegyvizsgáló a menetjegy
átadását kérte tőle. A vádlott azt állította, hogy „most szabadult a börtönből”
ezért nincs jegye, mire a jegyvizsgáló a szabadulást igazoló okirat bemutatását
kérte a vádlottól. A vádlott sem a menetjegyet, sem az igazolást nem tudta
bemutatni, ezért a jegyvizsgáló felszólította, hogy szálljon le a vonatról. A
vádlott leszállt, majd a peronon álló jegyvizsgáló sértettet ököllel állon ütötte
és trágár kifejezések használata mellett arcul köpte. A jegyvizsgáló
közfeladatot ellátó személynek minősül.

Információ:

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

2021. 06. 29.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 113. számú tárgyalóterem
19.B.9/2021.
életveszélyt okozó testi sértés bűntette
2021. 06. 29.
8:30

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az
ügyében, aki a vád szerint 2019 júniusában egy vita miatt megverte élettársát.
A sértett nőt a bántalmazás másnapján egy ismerőse kereste fel, aki látva a
nő sérüléseit értesítette a sértett családját, akik mentőt hívtak. A sértettnek
testszerte zúzódásai, illetve életveszélyes koponyasérülése keletkezett.

Információ:

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.
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-300• 70/361-2778
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021. 06. 29.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 127. tárgyalóterem
20.B.13/2021.
életveszélyt okozó testi sértés bűntette
2021. 06. 29.

8:30

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék életveszélyt okozó testi sértés
bűntette miatt indult büntetőügyben.
A vádirat szerint a vádlottak 2018. december 20-án, sötétedés után hógolyóval
dobálták meg a sértettek házának ablakait, majd elfutottak. A sértettek annak
érdekében, hogy az elkövetők személyéről meggyőződjenek, követték a
vádlottakat. Miután az utcai lámpa fényében felismerték őket, haza indultak.
Ezalatt a vádlottak különböző szerszámokat – vasvillát, vascsövet, seprőt,
kapát – vettek magukhoz és a két sértettre támadtak. Az egyik vádlott egy
négyágú vasvillával a sértettek egyikének mellkasa felé szúrt, azonban a
sértett elhajolt a szúrás elől, így a vasvilla a bal vállába fúródott. A fiatalabb
vádlott egy vascsövet dobott a sértettek irányába kézsérülést okozva ezzel a
másik sértettnek.

Információ:

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.
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-300• 70/361-2778
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021. 06. 29.
Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem
14.B.80/2021.
halált okozó, foglalkozás körében elkövetett
gondatlan veszélyeztetés vétsége és más
bűncselekmény

2021. 06. 29.

8:30

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az
ügyében, aki a vádirat szerint több munkavédelmi előírást megszeghetett,
amely a néhai sértett halálához vezetett.
A vádlott által vezetett gazdasági társaság a BorsodChem Zrt. területén bérelt
raktárépületet. A karbantartási és állagmegóvó munkákat a bérlő volt köteles
elvégezni, ennek azonban nem tett eleget, ezért az épület aljzatát gödrök,
víznyelők tarkították és a megfelelő világítás sem volt biztosított.
2018. november 18-án a dolgozók, köztük a néhai sértett állványozási munkát
végzett. A vádlott a helyszínen tartózkodott, irányította és felügyelte a
munkavégzést. A dolgozók a munkavégzést megelőzően balesetvédelmi
oktatásban részesültek és rendelkeztek a szükséges védőfelszereléssel is. A
munkanap végén a vádlott utasítására a sértett és társa a bérelt
raktárépületben állványcsöveket pakolt, a vádlott azonban nem ellenőrizte
sem a munkafolyamatot, sem azt, hogy a dolgozók viselik-e a munkavédelmi
eszközöket, a munkaterületet elhagyta. A sértett saját elhatározása alapján
ekkor már nem viselte a fejvédő sisakot. Pakolás közben az egyenetlen
padlózaton megbotlott, elesett és fejét beütötte. Kollégája észlelte, hogy a
sértett eszméletlenül fekszik a földön, arca véres. A vádlott, miután értesült a
történtekről és látta a sértett rossz állapotát – azért, hogy eltitkolja a
munkabalesetet – nem hívott mentőt és azt a munkavállalóknak is megtiltotta.
Felszólította a sértett szintén ott dolgozó fiát, hogy maga vigye be édesapját a
kórházba. A sértett a baleset során többszörös koponyatörést, agyzúzódást
szenvedett, majd a kórházba szállítás másnapján a szakszerű ellátás ellenére
elhunyt.
A vádlott mind a raktárépület karbantartási munkáinak elmulasztása, mind a
biztonságos munkavégzés felügyelete körében több munkavédelmi előírást
megsértett, ugyanakkor az okfolyamatban közrehatott az is, hogy a sértett
nem viselte a fejvédő sisakot.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

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

2021. 06. 29.
Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 109. sz. tárgyalóterem
(távmeghallgatás)
18.B.2313/2020. kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett
2021. 06. 29.
13:00
csalás bűntette
Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a
vád szerint a büntetés-végrehajtási intézetből azzal hívta fel a sértettet, hogy
75.000.- forintot nyert egy sorsoláson, azonban a nyereményhez csak úgy juthat
hozzá, ha a bankkártyája használatával az ATM-be a vádlott által meghatározott
számsorokat beüti. A sértett – miközben a vádlottal folyamatos
telefonkapcsolatban volt – a bankautomatához ment, ahol a vádlott
utasításának megfelelően járt el, és az általa diktált tranzakciókat végrehajtotta.
A művelet során a sértett a vádlotthoz tartozó négy mobiltelefonkártya
egyenlegét töltötte fel, darabonként 15.000.- forint összeggel.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

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

2021. 06. 30.
Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem
12.B.112/2021.
garázdaság vétsége és más bűncselekmény

2021. 06. 30.

8:00

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság garázdaság és testi
sértés vétsége miatt indult büntetőügyben.
A vádirat szerint a vádlott 2021. februárjában Múcsony településen az utcán
találkozott korábbi élettársával, akit előbb trágár kifejezésekkel szidalmazott,
majd ököllel a fején és a testén számos esetben megütötte. Miután a sértett a
földre került, a vádlott többször megrúgta őt.
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. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-385 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021. 06. 30.
Mezőkövesdi Járásbíróság • Fsz.2. számú tárgyalóterem
8.B.155/2021.
halálos közúti baleset gondatlan okozásának
vétsége

2021. 06. 30.

8:30

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság a 3. számú főút bükkábrányi
elágazásában 2019 szeptemberében történt közlekedési baleset ügyében.
A vád szerint a vádlott leengedett tolólappal ellátott lassú járművével nem
adta meg az elsőbbséget a tőle balról, a 3. számú főúton, a megengedett
sebességet átlépve, motorkerékpárral érkező néhai sértettnek, aki a lassú
jármű oldalának ütközött és a helyszínen életét vesztette.

Információ:

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

2021. 06. 30
Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz.24. számú tárgyalóterem
11.B.2812/2020.

kifosztás bűntette

2021. 06. 30.

9:30

A Miskolci Járásbíróság tárgyalást tart annak a férfinak az ügyében, akivel
szemben kifosztás miatt indult eljárás.
A vádirat szerint a vádlott büntetés-végrehajtási intézetből szabadult, éppen
hazafelé tartott, amikor Miskolcon a Búza téri buszpályaudvaron várakozva
észrevette, hogy a sértett az egyik padon ül és a fejét a térdére hajtva alszik,
miközben a mobiltelefonja mellette van. A vádlott magához vette a telefont,
amellyel 20.000.- forint kárt okozott.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-300 • 70/361-2778
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021. 07. 01.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 119. tárgyalóterem
1.Bf.416/2020.

rongálás vétsége

2021. 07. 01.

10:30

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a három
férfinak az ügyében, akikkel szemben rongálás vétsége miatt az elsőfokon
eljáró Miskolci Járásbíróság próbára bocsátást alkalmazott, illetve közérdekű
munka büntetést szabott ki.
A megállapított tényállás szerint a vádlottak 2018 júliusában megjelentek egy
miskolci üzletháznál azzal a céllal, hogy az üzletközpont melletti támfalra
falfirkát fessenek, majd ezt videófelvételen rögzítsék, és az interneten közzé
tegyék. Miután a feliratokat festékszóróval felfestették, az utca egy másik
részén található térkőre ugyancsak graffitit készítettek, amelyet egyikük
videóra felvett. A vádlottak a cselekményükkel huszonnégyezer forint kárt
okoztak.

Információ:

Az ügyben ítélet kihirdetése várható.
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-300 • 70/361-2778
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021. 07. 01.
Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 109. sz. tárgyalóterem
(távmeghallgatás)
1.B.2709/2020.
rablás bűntette és más bűncselekmény
2021. 07. 01.
8:00

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, akivel
szemben rablás miatt indult büntetőeljárás.
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.

Információ:

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
46/815-300• 70/361-2778
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021. 07. 01.
Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem
16.B.82/2021.
maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás
körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés
vétsége

2021. 07. 01.

8:00

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az
ügyében, aki a vád szerint egy sajókazai telephely vezetőjeként több
munkavédelmi előírást megszegett és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a
bálázógép működés közben „berántsa” egy dolgozó karját. A sértett karját
amputálni kellett, ezért az ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó,
foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt
vádat.

Információ:

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

2021. 07. 01.
Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem
7.B.22/2021.
jelentős értékre elkövetett lopás bűntette és más
bűncselekmény

2021. 07. 01.

13:00

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság jelentős értékre elkövetett lopás
bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőügyben.
A vádirat szerint a két vádlott abban állapodott meg, hogy egyikük az
interneten keresztül olyan lánnyal fog megismerkedni, aki jó anyagi
körülmények között él és megpróbálják a pénzét megszerezni. Ennek
megfelelően 2019 novemberében a fiatalabb vádlott felvette a kapcsolatot a
feltételeiknek megfelelő lánnyal. A megismerkedésüket követően a férfi egyre
több időt töltött a sértett családnál, így tudta meg, hogy a családfő nagyobb
összegű készpénzt tart a lakásban. Ezt az információt megosztotta a társával,
majd megbeszélték, hogy megszerzik a lakás kulcsát, azzal bejutva a házba
elhozzák a pénzt, amit majd megosztanak egymás között. Az eset napján a
fiatalabb vádlott a családdal együtt elutazott, ezalatt az üresen maradt
ingatlanba a másik vádlott bement, betörés gyanúját keltve a szobákat
felforgatta, majd magával vitte a lakásban talált 7 millió forintot.
Az idősebb vádlott 2020. február és május között teherautó vezetőként
dolgozott. Munkájával összefüggő feladata volt az Ózd környékén végzett
csatornázási munkákhoz használt csövek szállítása. A csatornázáshoz
használt csövek közül több darabot nem a munkavégzés helyére, hanem a
lakására szállított, ezzel a munkadójának csaknem kétszázezer forint kárt
okozott.

Információ:

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

