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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. május 31. – június 4. 

 

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. 05. 31. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa Gy. úti épület Fsz./24. sz. tárgyalóterem 

11.B.2138/2020. testi sértés vétségével, becsületsértéssel 

elkövetett kapcsolati erőszak bűntette, 

önbíráskodás bűntette, magánlaksértés 

vétsége és garázdaság vétsége 

2021. 05. 31. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlott férfinak az ügyében, 

akit a rendelkezésre álló adatok szerint együttélésük során több alkalommal 

bántalmazhatta és fenyegethette volt élettársát, majd 2019. május közepén 

történt szakításukat követően egyre erőszakosabban kezdte el támadni és 

zaklatni a nőt. A vádirat szerint a gyanúsított és a sértett 2018 és 2019-ben 

csaknem egy éven át voltak élettársak. A vádlott féltékenysége miatt 

rendszeresen megverte és fenyegette a nőt. 2018 decemberében a sértett 

közölte a vádlottal, hogy elköltözik a közösen használt lakásból. Erre a férfi 

trágár szavak kíséretében arcon ütötte a nőt, majd megragadta a nyakát, a 

fejét a falhoz ütötte, a földre lökte és a bordáira taposott, végül volt élettársa 

laptopját is összetörte. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. Bántalmazásának egy harmadik személy érkezése vetett véget. 

Egy másik alkalommal a gyanúsított úgy ment be a sértett által lakott miskolci 

ingatlan területére, hogy a kerítésléceket kitörte, a kapubejárót benyomta, és 

az udvaron tartózkodó sértettet arcon ütötte. Néhány nappal később a 

gyanúsított az utcán összevitatkozott a sértettel, és előbb kézzel, majd egy 

húsklopfolóval több alkalommal ráütött a sértett autójának szélvédőjére, 

miközben a nő benne ült. A férfi a szakítást követő néhány hétben, egészen 

június elejéig rendszeresen szóban és írásban is megveréssel és megöléssel 

fenyegette volt élettársát. 

A bíróság a tárgyalást 2021. június 2-án folytatja. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 05. 31. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa Gy. úti épület I. emelet 126. sz. tárgyalóterem 

(távmeghallgatás) 

3.B.1802/2020. kifosztás bűntette 2021. 05. 31. 8:00 

 

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

vád szerint június 5-én egy családi rendezvény házigazdáit fosztotta ki, míg azok 

aludtak.   

A vádirat adatai alapján a vádlott egy családi összejövetelen vett részt miskolci 

ismerőseinél. Az este folyamán a társaság tagjai italt is fogyasztottak, majd 

miután a házigazda és felesége elment lefeküdni, addig a férfi magához vette a 

ház egyik szobájában tárolt ékszeresdobozt és annak tartalmával együtt távozott 

az ingatlanból. A férfi az így megszerzett ékszerekből egy korábban vásárolt autó 

vételárát fizette ki. A bűncselekménnyel több, mint 2 millió forintos kárt okozott 

a családnak.  

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. 05. 31. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. számú tárgyalóterem 

14.B.39/2021. sikkasztás bűntette és más bűncselekmény 2021. 05. 31. 8:00 

Előkészítő ülést 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 

részérére prémiumot összesen mintegy kétmillió forint kárt okozva ezzel. 

 

 

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. 01. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.82/2021. maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás 

körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

vétsége 

2021. 06. 01. 13:00 

Előkészítő ülést 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. 

 

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. 02. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa Gy. úti épület Fsz./32. 

17.B.2/2021. emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2021. 06. 02. 8:30 

Előkészítő ülést 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. 

 

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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 

2021. 06. 02. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa Gy. úti épület I. emelet 109. (távmeghallgatás) 

14.B.196/2021. kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények 

2021. 06. 02. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2018 októbere és decembere között több 

miskolci szálloda szolgáltatásait úgy vette igénybe, hogy már a foglalás 

időpontjában sem állt szándékában fizetni. 

 

 

 

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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 06. 02. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fsz./2. számú tárgyalóterem 

8.B.155/2021. halálos közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége 

2021. 06. 02. 13:00 

Előkészítő ülést 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. 

 

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. 03. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa Gy. úti épület I. emelet 113. számú tárgyalóterem 

19.B.9/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2021. 06. 03. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint 2019 júniusában összeverte élettársát egy vita 

miatt. A sértett nőt a bántalmazás másnapján egy ismerőse kereste fel, aki 

látva a sérüléseit értesítette a sértett családját, akik mentőt hívtak. 

 

A sértettnek testszerte zúzódásai, illetve koponyasérülése keletkezett, amely 

közvetlenül életveszélyes. 

 

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. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300• 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 06. 03. 

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

1.Bf.416/2020. rongálás vétsége 2021. 06. 03. 

 

9:30 

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. 

 

Az ügyben ítélet kihirdetése várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 06. 04. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa Gy. úti épület Fsz./26. számú tárgyalóterem 

20.B.5/2021. emberölés bűntette 2021. 06. 04. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat tartalma szerint a vádlott 2020. január 29-én napközben alkoholt 

fogyasztott, azonban elfogyott a pénze, ezért elhatározta, hogy bemegy a 

sértetthez és azzal az ígérettel szerez pénzt tőle, hogy a tartozását később 

ledolgozza. A vádlott 19 óra körül bekopogott a sértett sályi otthonába, pénzt 

kért tőle, azonban a nő elküldte, majd az ajtót kulcsra zárta. A vádlott 

mindenképpen pénzhez akart jutni, ezért visszafordult és berúgta az ajtót. Az 

előszobába érve a sértettre támadt, az asszonyt egy 4-5 centiméter átmérőjű, 

mintegy fél méter hosszú fa karóval többször fejen ütötte. Az ütések olyan 

nagy erejűek voltak, hogy a karó több darabra tört, a sértett pedig a padlóra 

zuhant. A vádlott a magatehetetlen sértett ujjain lévő három aranygyűrűt 

lehúzta, majd távozott a lakásból. Útközben a gyűrűket egy ismerősének 

eladta, a kapott pénzből alkoholt és cigarettát vásárolt. A sértett 

koponyasérülései miatt a helyszínen életét vesztette. 

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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