
 

 
  

  
   

              

 

                   3525 Miskolc, Dózsa György u. 4.  

                   t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 

                   e. birosag@miskolcit.birosag.hu  
                   http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu  
 
                2021.El.XI.B.1/282. 

 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. március 1-5. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2020.El.I.D.21/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) 4.§ e) pontja és a 6. § (1) bekezdése értelmében 2020. szeptember 

28. 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 10 

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 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. 

 

  

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 

2021. 03. 01. 

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

18.Fk.42/2020. emberölés bűntettének kísérlete 2021. 03. 01. 8:15 

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

a miskolci sétálóutcán egy általa, otthon készített műanyag darabra barkácsolt 

borotvapengével okozott súlyos sérülést egy férfinak. 

 

A vád szerint 2019. május 18-án a hajnali órákban a vádlott borotvapengével 

az arcán megvágta a sértettet. A vágott seb a sértett bal arcán keresztül 

egészen a sértett füle előtti területig tartott, ezen kívül a sértett nyelvén is 

metszett seb keletkezett. A sértett nyolc napon túl gyógyuló, alsó ajak 

mozgatási nehezítettségével járó sérülést szenvedett. 

 

A bíróság a tárgyalást 2021. április 12-én folytatja.  

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 03. 01. 

Miskolci Járásbíróság • Fsz/13. sz. tárgyalóterem 

24.B.1538/2020. költségvetési csalás bűntette 2021. 03. 01. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a 9 vádlottnak az ügyében, 

akik cselekményükkel a költségvetést megkárosíthatták. 

 

A vád szerint a 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 költségvetéstől 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. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 03. 02. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.116/2019. vízi közlekedés halált okozó gondatlan 

veszélyeztetésének vétsége 

2021. 03. 02. 

 

13:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság a vadnai csónakbaleset 

ügyében, melyben a vádlottakkal szemben vízi közlekedés halált okozó 

gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt emelt vádat az ügyészség.  

 

A vádirati tényállás szerint az ügy III. rendű vádlottja a horgásztavat 

üzemeltető cég ügyvezetője, míg a II. rendű vádlott a csónakbérlésért, a 

horgászat ellenőrzéséért felelős, gondnoki munkakörben dolgozó 

munkavállalója. 

 

Az I. rendű vádlott és két társa, köztük a néhai sértett 2017 szeptemberében 

együtt horgásztak a vadnai horgásztavon, amikor csónakot béreltek a II. rendű 

vádlottól. A bérelt csónak azonban nem volt közlekedésre alkalmas 

állapotban, mivel nem volt felúszóképes (elárasztott állapotban nem volt 

képes biztosítani a benne ülők fenntartását, megkapaszkodását), illetve 

hiányzott belőle a kötelező felszerelés, a mentőmellény is. 

 

Az I. rendű vádlott és a néhai sértett egész nap a tavon horgásztak, mely 

közben italoztak is. 21 óra körül a mérsékelten hullámzó tóra beeveztek, hogy 

a parttól mintegy 120 méterre fogott halat szákkal kiemeljék. A csónakban 

mindketten felálltak, mire az megbillent és felborult. A hiányzó légtartályok 

miatt azonban a csónak elmerült, így a vízbe esett horgászok nem tudtak mibe 

kapaszkodni. Az I. rendű vádlott a partra úszott, míg a néhai sértett vízbe 

fulladt. 

 

A II. rendű és a III. rendű vádlott azzal, hogy hajózásra alkalmatlan csónakot 

adott bérbe, az I. rendű vádlott pedig azzal, hogy ittas állapotban vezette a 

csónakot, illetve azt továbbadta a néhai sértettnek, megszegte a vízi 

közlekedés rendjéről szóló jogszabályi előírásokat, amelyek a néhai sértett 

halálát okozták.  

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 03.03. 

Miskolci Járásbíróság • Fsz/17. tárgyalóterem 

14.B.25/2021. súlyos testi sértés bűntette  2021. 03. 03. 

 

13:00 

Előkészítő ülést 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. 

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  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 03. 04. 

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

19.B.52/2019. emberölés bűntettének kísérlete 2021. 03. 04. 

 

8:45 

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. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-300  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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