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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. november 15 - 19. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2021.El.I.D.10/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) értelmében 2021. november 2. 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 mérés nélkül, 

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. 
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2021. 11. 15. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Fsz. 32. számú tárgyalóterem 

17.B.8/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete  

2021. 11. 15. 8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék egy bőcsi söröző előtt történt 

bántalmazás ügyében. 

 

A vádirat szerint 2019 márciusában a két vádlott és a sértett szóváltásba került 

egy bőcsi sörözőben, majd a vita tettlegességig fajult: a II. rendű vádlott 

először mellkason rúgta a sértettet, aztán az I. rendű vádlott fejen ütötte, ezért 

a sértett kitántorodott a főútra, el is esett, majd menekülni kezdett. A 

vádlottak azonban utolérték és testszerte ütötték-rúgták, közben fenyegették, 

majd magára hagyták. A sértett többek között koponyasérülést is 

elszenvedett, az életveszélyes állapot elmaradása a véletlennek köszönhető. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 16. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 127. számú tárgyalóterem 

20.B.5/2021. emberölés bűntette 2021. 11. 16. 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. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 16. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 109. számú tárgyalóterem 

(távmeghallgatás) 

18.B.2313/2020. kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

 

2021. 11. 16. 8:00 

 

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. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 16. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz. 18. számú tárgyalóterem 

32.B.1145/2021. erőszakkal, felfegyverkezve, csoportosan 

elkövetett magánlaksértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2021. 11. 16. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik az eddigi adatok szerint 2020 húsvét vasárnapján azért fenyegethettek 

meg egy borsodi kistelepülésen élő családot, hogy vonják vissza az ellenük tett 

feljelentést. 

 

A vádirati tényállás szerint a sértetti család 2020. április 12-én a délutáni 

órákban házuk udvarán tartózkodott, amikor az utcán megjelent az I. és a IV. 

rendű vádlott, akik testvérek és akikkel régóta rossz viszonyban álltak. A két 

férfi az utcáról kiabálva fenyegette meg a sértetteket, hogy ha nem vonják 

vissza a hozzátartozójukkal szemben tett feljelentését, bántalmazni fogják 

őket. Ekkor még nem mentek be a család udvarára, a fenyegetések után 

távoztak a helyszínről. 

 

Rövid idő elteltével azonban már négyen, apjukkal és unokatestvérükkel 

tértek vissza a házhoz, kezükben különböző szúró- és vágóeszközökkel, 

többek között vasvillával, kapával, karóval illetve fűrész lánccal. Ekkor már 

nem csak fenyegették a családot, hanem a különböző eszközökkel a kerítést 

ütögették, szurkáló mozdulatokat tettek, majd a kaput belökve bementek az 

ingatlan udvarára és az ott tartózkodókat bántalmazták is. A támadás 

következtében a sértettek közül többen 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedtek. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 16. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

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

körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

vétsége 

2021. 11. 16. 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. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2021. 11. 16. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.178/2021. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és 

más bűncselekmény 

2021. 11. 16. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020. augusztus 8-án Múcsony egyik utcáján 

ordítozni kezdett édesapjával, a földre lökte és rátérdelt, majd miután ököllel 

többször fejen ütötte, egy 8 cm pengehosszússágú bicskával szúró 

mozdulatot próbált a nyaka felé tenni. A vádlott azonban nem járt sikerrel, 

mert a társaságukban lévő két másik személy lelökte őt a sértett testéről. 

Ekkor a vádlott egyikük felé fordult és kérdőre vonta, hogy miért szólt bele a 

vitába, majd bicskájával mellkason szúrta a férfit, akinek súlyosabb mellüregi 

sérülése csak a véletlennek köszönhetően maradt el.   

 

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. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 17. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 117. számú tárgyalóterem 

7.Bf.297/2021. csoportosan és felfegyverkezve elkövetett 

hivatalos személy elleni erőszak bűntette 

2021.11.17. 

 

13:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki időközben elítélt társaival együtt 2020. március 19. 

napján Alsóvadászon a jogszerűen intézkedő rendőrökre támadt. 

 

Az elsőfokon eljárt Szikszói Járásbíróság által megállapított tények szerint a 

vádlottak a rendőröket előbb becsületsértő kifejezésekkel szidalmazták, majd 

vasvillával, fejszével támadtak rájuk. Egyikük egy 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.  

 

Az elsőfokú bíróság két vádlottal szemben – beismerésükre tekintettel – 

előkészítő ülésen hozott ítéletet, míg a betondarabbal támadó vádlottat 5 év 

szabadságvesztés büntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte, amellyel 

szemben a terhelt és védője fellebbezett, ezért az ő vonatkozásában 

másodfokon folytatódik az eljárás. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 17. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

3.B.343/2021. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette 2021. 11. 17. 9:00 

Előkészítő ülést tart az Encsi Járásbíróság annak a vizsolyi vádlottnak az 

ügyében, aki 2021 januárjában ittas állapotban egy bozótvágóval kergette 

élettársát.  

 

A vádirati tényállás szerint a férfi 2021. január 26-án délután élettársát követve 

megjelent egy 51 cm pengehosszúságú bozótvágóval a vizsolyi művelődési 

házban. A közösség számára szabadon nyitva álló helyiségben a vádlott az 

asztalitenisz asztal körül kergette élettársát, miközben többször irányába 

dobta a macsétát, illetve többször felé csapott. Az asszonyt nem találta el a 

vádlott, így az eszközt a művelődési ház bejárati ajtajába, majd annak belső 

falába vágta, továbbá a pingpongasztalra is ráütött vele. A vádlott élettársának 

sikerült elmenekülnie, a férfi pedig őt követve, kezében a bozótvágóval 

távozott a helyszínről. A vádlott által okozott rongálási kár 47.000 Ft. Kihívóan 

közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy az azt 

észlelőkben megbotránkozást, riadalmat keltsen.  

 

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 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 17. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

3.B.247/2021. hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2021. 11. 17. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Encsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik 2018 decemberében Vizsolyban trágár módon rendőröket 

szidalmaztak. 

 

A vádirati tényállás szerint 2018. december 6-án délután Vizsolyban közúti 

baleset történt, amelynek okozója a III. rendű vádlott fia volt, aki a rendőri 

intézkedést megelőzően elhagyta a helyszínt, ezért szükségessé vált 

előállítása. Több rendőr a vétkes sofőr házához indult, amelynek udvaráról 

testvére, az I. rendű vádlott a megjelent rendőröket trágár szavakkal illette és 

életveszélyesen fenyegette. 

Eközben a baleset helyszínére érkező mentőautó körül kisebb tömeg gyűlt 

össze, köztük a II. rendű és III. rendű vádlott, akik közönséges, vulgáris 

kifejezésekkel szidalmazták és verekedni hívták az ott intézkedő rendőröket. 

A II. rendű vádlott ökölvívó állást foglalt el, a levegőbe ütött és rúgott, ezért 

vele szemben könnygázspray-t kellett alkalmazni. 

 

A vádlottak fenti cselekménye alkalmas lehet hivatalos személy elleni erőszak 

bűntettének megállapítására, amelyet azáltal követhettek el, hogy a 

rendőröket jogszerű eljárásukban erőszakkal vagy fenyegetéssel 

akadályozták. 

 

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. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 18. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Fsz. 15. számú tárgyalóterem 

19.B.3/2021. testi sértés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2021. 11. 18. 

 

8:30 

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

amiatt támadhatott édesanyjára és kiskorú testvérére, mert édesanyja 

visszakérte a mobiltelefonját. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott először az anyját szidta és 

fenyegette, majd a nő védelmére kelt testvérére támadt, széket dobott felé, 

ököllel fejen ütötte, végül egy 30 cm pengehosszúságú késsel a nyaka és a 

teste irányába szúrt. Az egyik szúrás elől a sértett elhajolt, azonban a másikat 

csak úgy tudta elkerülni, hogy a kés élét elkapta. A sértett fiatal a kezén több 

metszett sérülést szenvedett.   

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 18. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 127. számú tárgyalóterem  

20.Fk.10/2021. 

 

 

különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntette 

 

2021. 11. 18. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a gyermekkorú vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be 

nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott féltékeny volt a még harmadik életévét be 

nem töltött féltestvérére. 2019. április egyik estéjén a vádlott együtt játszott 

taktaharkányi otthonuk udvarán testvéreivel, unokatestvéreivel, amikor a 

szennyvízakna fedelét biztosító betondarabot elmozdította, a fedelet levette 

és féltestvérét a derítőbe dobta, majd a nyílást lezárta és tettéről senkinek 

nem szólt. A szennyvízakna ekkor mintegy 140 cm magasságban tele volt. A 

néhai sértettet több óra múlva kezdték keresni, de már csak élettelen testét 

találták meg. Halálát fulladás okozta.  

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 18. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

7.B.22/2021. jelentős értékre elkövetett lopás bűntette és más 

bűncselekmény 

2021. 11. 18. 10:00 

Tárgyalást 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. 

 

A bíróság a tárgyalást 2021. november 19-én 8 órakor a III. számú 

tárgyalóteremben folytatja. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 18. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 126. számú tárgyalóterem 

(távmeghallgatás) 

1.B.2709/2020. rablás bűntette és más bűncselekmény 2021. 11. 18. 13:00 

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. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 19. 

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

(távmeghallgatás) 

15.B.14/2021. előre kitervelten, nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel és védekezésre képtelen személy 

sérelmére elkövetett emberölés bűntette és más 

bűncselekmény 

2021. 11. 19. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, 

védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 

indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint a vádlott férfi - aki a sértett unokája volt – valamint az unoka 

élettársa elhatározták, hogy megszerzik az idős sértett szerencsejátékon nyert 

és megtakarított pénzét, valamint a nagypapa megfélemlítésével elérik, hogy 

a sértett az általa használt lakásból végleg idősek otthonába költözzön. 

Mindezek érdekében 2019. április 1-jén éjjel a sértett ingatlanához mentek, 

annak fa kerítéséről több elemet lefeszítettek és egy kővel a ház utcafronti 

ablakát is betörték, de a sértett az ijedtség ellenére sem akart idősek 

otthonába költözni.  

A vádlottak azonban mielőbb hozzá akartak jutni a sértett pénzéhez, néhány 

nappal később éjjel visszamentek az idős férfi lakásához, ahová az egyik ablak 

betörését követően jutottak be. Miközben értékek után kutattak, az egyik 

szobában rátaláltak az alvó sértettre. Attól félve, hogy az idős férfi felébred és 

felismeri őket, a vádlott nő felszólítására a sértett unokája egy csaknem 

három kilogramm súlyú követ dobott a férfi fejére, majd a magukkal vitt késsel 

mindketten többször megszúrták, megvágták a sértett arcát, nyakát és 

mellkasát. A sértett a bántalmazás következtében olyan súlyos sérüléseket 

szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt.  

A vádlottak átkutatták a lakást, azonban a sértett megtakarított pénzét nem 

találták meg, ezért távoztak. Az unoka azonban nem nyugodott bele a 

történtekbe, ezért újra visszament a házhoz, ahonnan 3.000.- forint 

készpénzt, egy karórát és egy gyűrűt vitt magával, összesen 87.000.- forint 

értékben. 

A bíróság a tárgyalást 2021. december 7-én folytatja. 

Információ:  dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu

