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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. június 7-11. 

 

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. 
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2021. 06. 07. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas úti épület I. emelet 117. tárgyalóterem (távmeghallgatás) 

18.B.19/2020. különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére 

elkövetett emberölés bűntettének kísérlete 

2021. 06. 07. 8:15 

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

a vád szerint motorbenzinnel átitatott anyaggal akarta felgyújtani ismerőse 

lakását.  

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett jól ismerték egymást, a vádlott 

többször járt a sértett és családja lakásában. 2018 májusában egy szóváltást 

követően a vádlott az esti órákban megjelent a sértett házánál és az egyik 

utcafronti ablakon át egy terméskövet dobott a szobába. Az ablakon 60 cm 

átmérőjű nyílás keletkezett. Ekkor a vádlott a motorbenzinnel töltött 

műanyagpalack nyílásába anyagdarabot helyezett és meggyújtotta, az égő 

palackot a törött ablakon át bedobta a sértett házába. A palack egy bútornak 

csapódott és a tűz bealudt. A sértett mindezt észlelve kérdőre vonta a 

vádlottat, aki „Most megdöglesz, rátok gyújtom a házat!” kijelentéssel 

fenyegette meg. A cselekmény idején a lakásban tartózkodott a sértett 

édesanyja és annak gyermeke is.  

 

A vádlott által készített ún. „Molotov-koktél” alkalmas volt arra, hogy nagyobb 

lángra kapjon, és a lakásban elterjedő tűz a sértettek életét veszélyeztethette 

volna.  

 

Az ügyben perbeszéd megtartása várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 06. 08. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

16.Fk.72/2021. csoportosan elkövetett rablás bűntette 2021. 06. 08. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak 

az ügyében, akik 2020 júliusában Kazincbarcikán erőszakos úton akartak 

pénzt szerezni a sértettől. 

 

A vádirati tényállás szerint a sértett tollfelvásárlóként dolgozott, a vádbeli 

napon Kazincbarcikán tartózkodott, amelyet az I. rendű vádlott észlelt és 

annak reményében, hogy készpénzt tud tőle szerezni, maga köré gyűjtötte a 

II-IV. rendű vádlottakat. A megbeszéltek szerint a II. rendű vádlott „intette le” 

a sértettet és jelezte, hogy a IV. rendű vádlottat kell követnie. Így vezették el a 

sértettet egy lakatlan épülethez, ahol álcaként valóban átadtak neki egy régi 

tollpárnát, amikor azonban a sértett távozni készült, az I. rendű vádlott útját 

állta, megfenyegette és öklével olyan erővel arcon ütötte, hogy a sértett egyből 

a földre esett. Ezután az I. és III. rendű vádlott testszerte ütötte-rúgta a 

sértettet, a IV. rendű vádlott mindvégig jelen volt, a II. rendű is fel-felbukkant. 

A cselekmény során elvették a sértett övtáskáját és mintegy 50.000,- forintot 

kivettek belőle. Ezt kihasználva tudott a sértett elmenekülni. 

 

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 
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2021. 06. 09. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa Gy. úti épület I. emelet 119. számú tárgyalóterem 

8.Bf.276/2020. csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntette 2021. 06. 09. 8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a három 

vádlottnak az ügyében, akiket az elsőfokon eljáró Ózdi Járásbíróság egyenként 

2 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélt tavaly júniusban. 

A bíróság által megállapított tényállás szerint a két nő - egymást nem ismerve 

- viszonyt folytattak a sértettel, mely kapcsolatból anyagi hasznot reméltek. 

2018 augusztusában azonban kiderült, hogy a sértett mindkettőjükkel 

kapcsolatot tart fenn, ugyanis összetalálkoztak annak ózdi lakásában. A két nő 

a történteken olyannyira felháborodott, hogy elhatározták, „kárpótlásként” 

pénzt és használati tárgyakat hoznak el a sértettől, ezért többször felpofozták, 

majd átkutatták a lakását is. Mindeközben jelen volt egyikük férfi ismerőse is, 

aki a menekülni próbáló sértettet lefogta, karját hátracsavarta és megkötözte. 

A vádlottak néhány ezer forint értékű ingósággal távoztak a lakásból, majd a 

férfi és egyik társa egy bankautomatához vitték a sértettet, hogy a 

folyószámlájáról is megszerezzék a pénzét. A férfi azonban csak ezer forintot 

tudott levenni a számláról, melyet szintén elvettek tőle. Ezt követően 

visszamentek ugyan a lakásba, de a sértett egy óvatlan pillanatban elmenekült 

és rendőri segítséget kért. 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 06. 09. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa Gy. úti épület Fsz. 22. számú tárgyalóterem 

22.B.129/2021. információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csalás bűntette 

2021. 06. 09. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik sportfogadási csalásokkal több millió forint kárt okoztak. 

 

A vádirati tényállás szerint a III. rendű vádlott által üzemeltetett miskolci 

bárban szerencsejáték és sportfogadások lebonyolítására alkalmas terminál 

is működött, amelyet a pultosként dolgozó IV. rendű vádlott kezelt. Az I. és II. 

rendű vádlottak 2018 nyarán több alkalommal úgy kötöttek sportfogadásokat, 

hogy annak ellenértékét nem, vagy csak részben fizették meg a 

vendéglátóegység felé. Erre a III. rendű vádlott teremtett lehetőséget, aki az I. 

és II. rendű vádlott kérésére „meghitelezte” a tranzakciókat, és a szelvényeket 

magánál tartva a nyereményből remélte a tartozás kiegyenlítését. Az 

ellenértéket a terminált üzemeltető kft. térítette meg a Szerencsejáték Zrt. 

felé. 

 

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 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 

2021. 06. 09. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

3.B.24/2019. halált okozó foglalkozás körében elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés vétsége 

2021. 06. 09. 8:30 

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

villanyszerelési munkálatok elvégzése közben nem tartotta be a 

munkavédelmi szabályokat, így munkatársa halálos áramütést szenvedett. 

 

A vádlott egy villanyszereléssel foglalkozó cég ügyvezetője volt, akit felkértek 

egy vendégház meghibásodott térvilágítási rendszerének helyreállítására. A 

vádlott munkatársával, a sértettel 2017 augusztusában megkezdte a javítási 

munkálatokat, mely egy áramtalanítási művelettel kezdődött. A vádlott ezt 

követően a kültéri világítást kapcsoló szerelvénydobozt szétszedte, az ott 

talált vezetéket pedig a földön javította. Mivel maga a lámpatest sem 

működött, azt is kicserélte. Annak érdekében, hogy megnézze, sikerült-e a 

javításokat elvégezni, újra áram alá helyezte a rendszert. Amikor látta, hogy 

a lámpa világít, azt már csak eredeti helyére kellett volna állítani, ehhez 

azonban már nem áramtalanította újra a rendszert. A vádlott a munkaterület 

őrzését, körbekerítését nem biztosította, de a munkavégzést sem irányította. 

A sértett segíteni akart a vádlottnak, így a kapcsolószekrény előtt térdelve, a 

szabadon hagyott és a fűben szétszóródott 230 V feszültség alatt álló 

vezetékekhez véletlenül hozzáért és áramütést szenvedett. A sértett a 

baleset után hat nappal elhalálozott. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 06. 09. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

9.B.54/2021. nagyobb kárt okozó rongálás bűntette 2021. 06. 09. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vele szemben elrendelt bűnügyi felügyelet hatálya alatt 

összetörte a nyomkövető eszközt. 

 

A cselekmény előzménye, hogy a vádlottal szemben 2020 júliusában bűnügyi 

felügyeletet és távoltartást rendelt el a bíróság, továbbá a mozgását nyomon 

követő eszköz viselésére kötelezte. 2020 októberében a rögzítő szíj eddig nem 

tisztázott okból elszakadt és rongálódást jelzett, ezért a rendőrök a helyszínre 

mentek. Az ellenőrzés során a vádlott a nyomkövető eszközt földhöz vágta. 

amellyel 700.000,- forint kárt okozott.  

 

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 
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2021. 06. 10. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas úti épület I. emelet 155. számú tárgyalóterem 

(távmeghallgatás) 

1.Bf.220/2021. rablás bűntette és más bűncselekmény 2021. 06. 10. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak a büntetőügyében, akit az elsőfokon eljáró Miskolci Járásbíróság 7 

év szabadságvesztésre ítélt. 

A bíróság által megállapított tények szerint a vádlott egy borsodi büntetés-

végrehajtási intézetben ugyanabban a zárkában töltötte a büntetését a 

sértettekkel. Kihasználva a fizikai erőfölényét és a zárkában kialakult alá-

fölérendeltségi viszonyban betöltött helyét 2017 októberében bántalmazással 

és fenyegetéssel szerezte meg a zárkatársai különféle használati tárgyait: 

ruhákat, élelmiszert, tisztálkodási szereket, dohányt és kávét vett el tőlük, 

illetve verekedésre, megalázó feladatok teljesítésére kényszerítette őket, 

egyiküket pedig úgy bántalmazta, hogy a sértett 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 06. 11. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

17.Fk.41/2021. rablás bűntette  2021. 06. 11. 

 

11:30 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a két férfinak az 

ügyében, akikkel szemben felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt 

indult büntetőeljárás, mert késsel követelték a sértett mobiltelefonját a 

borsodi városban.   

A vádirat tartalma szerint a felnőtt és a fiatalkorú vádlott 2020. július 6-án az 

esti órákban együtt voltak Kazincbarcikán, amikor az egyik középiskola előtti 

téren észrevették a sértettet, megszólították, kérték, hogy a nála lévő 

mobiltelefont mutassa meg. A fiatal férfi a vádlottak kérését megtagadta, mire 

a vádlottak azzal fenyegették meg, hogy megverik, leszúrják. Az idősebb 

vádlott elővett a nadrágja zsebéből egy kb. 6-7 cm hosszú kést, melyet a 

sértettnek megmutatott, miközben azt állította, hogy „ő 14 évet ült börtönben, 

bárkit leszúr”. Ezután a fiatalkorú vádlott tenyérrel arcon ütötte a sértettet, aki 

a történtek hatására átadta a mobiltelefonját és annak vezetékes 

fülhallgatóját a vádlottaknak. Közben a sértett elhatározta, hogy édesapjától 

fog segítséget kérni a vádlottakkal szemben: egy másik telefon átadásának 

ürügyén elhívta a vádlottakat a házukhoz, majd az ingatlan előtt a fiatalkorú 

terhelt kezéből kicsavarta a korábban átadott telefont és beszaladt a házba, 

ahol édesapjának elmondta a történteket. A sértett édesapja a vádlottakat 

elzavarta, majd értesítette a rendőrséget.  

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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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