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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. május 3-7. 

 

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. április 20. 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 5 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 (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. 05. 03. 

Miskolci Járásbíróság • Fazekas úti épület I. emelet 155. tárgyalóterem (távmeghallgatás) 

33.B.2757/2020. hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2021. 05. 03. 9:00 

Előkészítő ülés 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.  

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 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 

2021. 05. 03. 

Szikszói Járásbíróság • Fszt/2. sz. tárgyalóterem 

3.B.136/2020. csoportosan és felfegyverkezve elkövetett 

hivatalos személy elleni erőszak bűntette 

2021. 05. 03. 

 

9:00 

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

időközben elítélt társaival együtt 2020. március 19. napján az Encsi 

Rendőrkapitányság jogszerűen intézkedő rendőreire támadtak. 

A vádirat szerint a rendőröket előbb becsületsértő kifejezésekkel 

szidalmazták, majd vasvillával, fejszével támadtak rájuk. Az egyik vádlott 

betondarabot dobott a rendőrök felé, miközben megöléssel fenyegette őket. 

A vádlottakat családtagjaik próbálták visszatartani, azonban mindaddig 

folytatták tevékenységüket, míg a rendőri erősítés meg nem érkezett.  

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 05. 04. 

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

1.B.2709/2020. rablás bűntette és más bűncselekmény 2021. 05. 04. 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. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 05. 04. 

Ózdi Járásbíróság • III. sz. tárgyalóterem 

6.B.51/2021. rablás bűntette 2021. 05. 04. 8:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki 
elhatározta, hogy az Ózd Árpád vezér úton lévő dohányboltból fog pénzt 

szerezni. Tudott a trafikban lévő biztonsági kameráról, ezért annak 

érdekében, hogy a felvételek alapján később ne tudják beazonosítani, a saját 

ruházatára további nadrágot és pulóvereket, a fejére kapucnit húzott, az arcát 

szájmaszkkal takarta el, majd egy 20 cm pengehosszúságú konyhakéssel a 

dohánybolthoz ment. Az üzletbe belépve elővette a magával vitt kést, azt 

maga elé tartotta és azt mondta az eladónőnek, hogy „Adjad ide az összes 

pénzt, gyorsan, igyekezz!” Az eladó félelmében kinyitotta a pénztárgépet, mire 

a gyanúsított benyúlt a kasszába, kivette a benne lévő pénzt, és a mintegy 

160.000.-forinttal elfutott.  

 

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 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 05. 06. 

Miskolci Törvényszék • I. emelet 119. tárgyalóterem 

1.Bf.416/2020. rongálás vétsége 2021. 05. 06. 

 

9:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a három 

férfinak az ügyében, akikkel szemben rongálás vétsége miatt indult eljárás. 

 

A vád 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. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 05. 07. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas úti épület I/155. sz. tárgyalóterem (távmeghallgatás) 

15.Fk.44/2020. különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete 

 

2021. 05. 07. 8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak a 

büntetőperében, akik 2019 júniusban megtámadták a számukra ismeretlen 

sértettet, majd bántalmazták és víz alá nyomták a férfit. 

A vádirat szerint a sértett és a fiatalkorú vádlottak egymást korábban nem 

ismerték, egy Szerencs melletti település közelében, külterületen találkoztak 

az esti órákban. A vádlott férfiak cigarettát kértek a sértettől, aki a kérésüket 

megtagadva továbbment. A vádlottak követték, miközben hátulról többször 

megrúgták, megütötték, azzal fenyegették, hogy „kinyírunk”. Időközben a 

sértett egy vízelvezető árokhoz érkezett, melyben a korábbi esőzések miatt 

30-40 cm magasságú iszapos víz hömpölygött. A vádlottak a sértett férfit a 

vízelvezető árokba lökték, majd az egyik vádlott az arccal a vízben lévő sértett 

fejét, a másik a testét taposva nyomta le a víz alá. Amikor a sértettnek sikerült 

a vízből kiemelnie a fejét, a vádlottak megrúgták, testét taposva ismét a víz alá 

nyomták és ott tartották. Mindezt egy közelben sétáló személy meglátta és 

telefonon segítséget hívott. A vádlottak elhagyták a helyszínt. A sértett 

bordatörést és további zúzódásokat szenvedett, bántalmazása során súlyos 

testi-lelki gyötrelmet élt át.  

 

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. 05. 07. 

Miskolci Törvényszék • I. emelet 126. sz. tárgyalóterem (távmeghallgatás) 

17.B.35/2020. hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2021. 05. 07. 

 

9:00 

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

miután (2020 áprilisában) ittasan vezetett autójával balesetet szenvedett egy 

Ózd közeli településen, arra kérte a rendőröket, hogy tekintsenek el az 

intézkedéstől. Amikor a rendőrök közölték a vádlottal, hogy erre nincs 

lehetőség, pénzt ígért a járőröknek. Ismét figyelmeztették a vádlottat, hogy 

bűncselekményt követ el, azonban a férfi újra megismételte az ajánlatát, mire 

a rendőrök tájékoztatták, hogy elő fogják állítani. Erre a vádlott becsületsértő 

kifejezésekkel illette a rendőröket, egyiküket azzal fenyegette meg, hogy 

elvágja a torkát és a családtagjait is meg fogja ölni, majd ökölbe szorított 

kézzel a rendőrök felé indult. A rendőrök megbilincselték, azonban a vádlott 

tovább szidta, becsmérelte az intézkedő sértetteket.     

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. 05. 07. 

Miskolci Törvényszék • I. emelet 126. tárgyalóterem (távmeghallgatás) 

9.B.20/2020. életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette és más bűncselekmények 

2021. 05. 07. 13:00 

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

Lakásán, éjjel támadhatta meg idős áldozatát. 

 

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított férfi 2019. május 29-én 

hajnal egy óra körüli időben - feltehetően a nyitott ablakon át - bement a 

sértett miskolci családi házba, ahol az idős nőre támadt, a fején és a testén 

többször megütötte, minek következtében a sértettnek 8 napon túl gyógyuló, 

súlyos életveszélyes koponya sérülései keletkeztek. A gyanúsított 50.000 Ft-ot 

meghaladó értékben ékszereket, karórákat, valamint egy mobiltelefont vitt 

magával.  

 

Az ügyben a bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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