
 
 

 

 
  

  
   

              

 

                   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.1/1263. 

 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. november 22 - 26. 

 

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 18. 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. 22. 

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

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

bűncselekmények 

2021. 11. 22. 8:30 

Tárgyalást 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 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. 22. 

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

(távmeghallgatás) 

14.B.1094/2021. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette 2021. 11. 22. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a letartóztatásban lévő 

vádlottnak az ügyében, akivel szemben az ügyészség felfegyverkezve 

elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat.  

 

A vádlott a vádirat szerint 2020 júniusának egyik estéjén Ongán követni 

kezdte, majd megállította a kerékpározó kiskorú sértettet, akit értékeinek 

átadására szólított fel, miközben egy félbetört sörösüveggel ütő, szúró 

mozdulatokat tett. A sértett a fenyegetés hatására hagyta, hogy a vádlott 

kivegye a kerékpárja elülső kosarában lévő kerékpárpumpát, majd újabb 

felszólítás és fenyegető mozdulat után a sértett átadta az övtáskájában lévő 

mobiltelefonját is. A vádlott az értékek elvétele után elszaladt.   

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter  

sajtótitkár 

30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 22. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz. 13. számú tárgyalóterem  

24.B.2067/2021. rablás bűntette 2021. 11. 22. 

 

8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság két fiatalkorú vádlottnak az 

ügyében, akik a vádirat szerint Miskolc belvárosában vették el a kiskorú 

sértettől a hangszóróját.  

 

A vádirat szerint a vádlottak 2021. április 3-án este Miskolc belvárosában 

szólították meg a kiskorú sértettet és két barátját azzal, hogy adjanak nekik 

cigarettát, valamint 200 forintot. A három fiatal távolabb ment a terheltektől, 

azonban ők kiabálva veréssel fenyegették őket. A sértett barátai elfutottak, a 

vádlottak az egyedül maradt fiatalt tovább fenyegették, levetkőztetését, 

megverését helyezték kilátásba. A sértett a közelben lévő otthona felé indult, 

azonban a vádlottak követték, útközben a nála lévő pénzről kérdezgették, 

majd megállították és ütésre emelt kézzel értékeit követelték. Mivel a sértett 

nem teljesítette a kérésüket, egyikük belenyúlt a kiskorú zsebébe és elvette az 

abban lévő hangszórót, végül mindketten távoztak a helyszínről. A sértettnek 

5.000 forint kára keletkezett. 

 

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. 23. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 118. számú tárgyalóterem 

12.B.35/2021. állami szerv kényszerítése céljából személy elleni 

erőszakos bűncselekmény elkövetésével 

megvalósított terrorcselekmény bűntette 

2021. 11. 23. 

 

8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki rendőrökkel akarta magát lelövetni, miközben kést tartott 

élettársa nyakához.  

 

A vádirat szerint a vádlott 2020 augusztusában éjszakai szórakozást követően 

hazatért miskolci ingatlanába, majd depressziós állapotba került, így terápiás 

mennyiségben nyugtatót vett be. A férfi ezt követően kora délelőtt közölte az 

élettársával, hogy öngyilkos lesz, ezért késsel több helyen megvágta a 

csuklóját és az alkarját. Az asszony igyekezett lebeszélni a vádlottat 

öngyilkossági szándékáról és a 112-es segélyhívón telefonos segítséget kért, 

amikor a diszpécser tájékoztatta, hogy először a rendőrök fognak kiérkezni, 

utána a mentők. A vádlott ezt meghallva úgy döntött, ha kijönnek a rendőrök, 

akkor velük fogja magát lelövetni úgy, hogy majd eljátssza élettársa késsel 

történő fenyegetését.  

 

A kiérkező rendőröknek a vádlott férfi odadobta a nála lévő, egyébként 

töltetlen és működésképtelen gáz-riasztó fegyverét, majd váratlanul 

megragadta élettársa haját, őt az úttest közepére rángatta, majd egy 15-20 cm 

hosszúságú konyhakést a nyakához tartva többször felszólította a rendőröket, 

hogy lőjék le őt, különben megöli a nőt. 

 

A rendőrök gázspray és testi kényszer alkalmazásával tudták lefogni és 

megbilincselni a vádlottat. 

 

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. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 23. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

8.B.273/2021. felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy 

elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény 

2021. 11. 23. 9:00 

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

vádirat szerint 2021 februárjában az esti órákban új pszichoaktív anyagot 

fogyasztott, amitől bódult állapotba került. Ebben az időben a lakóhelyén 

rendőrök keresték fel intézkedés céljából egy általa aznap korábban elkövetett 

lopási cselekmény gyanúja miatt. Amikor a vádlott észrevette a rendőrségi 

autót, futva menekülni kezdett és csak többszöri felszólításra állt meg; két 

kézzel megragadott egy mintegy 10 kg súlyú, fémlábú irodaszéket, a magasba 

emelte és a rendőr feje felé ütött vele. A sértett kezével kivédte a támadást, 

de 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. 

 

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. 23. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz. 28. számú tárgyalóterem  

9.B.1568/2021. közúti veszélyeztetés bűntette és más 

bűncselekmény 

2021. 11. 23. 

 

13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben közúti veszélyeztetés és segítségnyújtás 

elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.  

 

A vádirat szerint a vádlott férfi 2019 júliusában az esti órákban Miskolc 

belvárosának egyik utcáján gépjárművében ülve, járó motor mellett 

várakozott, miközben egy másik személyautó – melynek jobb első ülésén a 

sértett foglalt helyet – kanyarodási szándékát jelezte a vádlottnak, tekintettel 

arra, hogy őt ebben a manőverben a vádlott autójának elhelyezkedése 

akadályozta. 

 

A kanyarodni kívánó autó hangjelzésére, illetve a fényszóró felvillantására a 

vádlott nem reagált, így a sértett kiszállt az autóból, majd a vádlotti jármű bal 

első, vezető oldali ajtajához lépett, a lehúzott ablakon keresztül megszólította 

a terheltet és kérte, hogy álljon arrébb, mert akadályozza a parkolóba történő 

beállásukat. A vádlott nem reagált a sértett felszólítására, így az az ablakon 

keresztül megrázta a férfit, aki ekkor magához térve kiabálni kezdett.  

A sértett kinyitotta a sofőr felőli ajtót, lábát a fellépőre, kezét pedig az ajtóra 

helyezte és tudatta a vádlottal, hogy ilyen állapotban nem vezethet. Ekkor a 

vádlott a gépjármű ajtaját megpróbálta bezárni, majd hirtelen, erős 

gázadással elindult.  

 

A vádlott az elindulást követően a gépkocsiba kapaszkodó sértettet kb. 28 

méteren keresztül vitte magával, majd ezt követően a sértett elengedte a 

gépkocsi ajtaját és az úttestre zuhant. A vádlott megállás nélkül tovább hajtott.  

 

A sértett a baleset következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett.  

 

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. 24. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

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

gondatlan veszélyeztetés vétsége 

2021. 11. 24. 8:00 

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. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 24. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

4.B.153/2021. önbíráskodás bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2021. 11. 24. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2021. február 12-én Hejőpapiban egy parkoló 

autóban ülő ismerősét kérte számon egy korábbi tartozás miatt. A vádlott a 

sértett fejének levágásával és a gépkocsi tükrének letörésével fenyegetőzött. 

Mivel nem kapta meg a pénzt, ezért kézzel betörte a gépkocsi bal oldali 

visszapillantó tükrét. Amikor a sértett kiszállt a járműből, a vádlott az autó 

hátuljához futott és betörte a hátsó szélvédőt, majd a jobb oldali visszapillantó 

tükröt is leszakította. Cselekményével 70.000 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. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 25. 

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

20.B.16/2021. 

 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2021. 11. 25. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmény bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat tartalma szerint a szendrőládi vádlott 2020 novemberében a sértett 

társaságában egy harmadik személy tulajdonában álló ládbesenyői ingatlan 

udvarán motoros láncfűrésszel végzett favágási munkálatokat. A fűrész 

szakszerűtlen használata miatt kettejük között vita alakult ki, melyből 

dulakodás és kölcsönös lökdösődés lett.  

Az ingatlan tulajdonosa a dulakodást ugyan megfékezte, azonban a vádlott 

kiment a ház elé és a sértett ott parkoló személygépkocsijában – annak 

többszöri megrúgásával, ütésével – szándékosan kárt okozott. 

A sértett ezt észlelve a vádlott után ment, aki magához vett a szemközti 

elhanyagolt ház kerítéséből egy lécdarabot és a sértettet azzal lábon ütötte, 

majd a meggörnyedt és előrehajolt férfit fejbe is verte, amitől az a földre 

hasalt. A további bántalmazást az időközben a helyszínre érkező vádlott 

munkaadója akadályozta meg.  

A fenti cselekmény miatt bekövetkezett sérülések külön-külön is nyolc napon 

túl gyógyuló, súlyos sérülések voltak, melyek közül néhány közvetlenül 

életveszélyes is.  

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. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 25. 

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

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

bűncselekmény 

2021. 11. 25. 

 

13:00 

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.   

Az ügyben perbeszéd megtartása várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 25. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz. 14. számú tárgyalóterem 

32.B.153/2021. garázdaság vétsége 2021. 11. 25. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik a gyermekük sérelme miatt bántalmazták szülőtársukat. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak gyermeke és a sértett gyermeke között 

alakult ki konfliktus egy miskolci játszótéren, amely miatt a vádlottak 2020. 

április egyik délelőttjén hangosan szidalmazni kezdték a sértettet. Az I. rendű 

vádlott nő a földre lökte a sértettet, hajánál megragadva ütni kezdte az arcát, 

majd a testét többször megrúgta. A II. rendű vádlott férfi végignézve a 

történteket „nő a nő ellen” kijelentéssel konstatálta az eseményeket. Ekkor 

érkezett a helyszínre a sértett édesanyja, aki igyekezett véget vetni a 

bántalmazásnak, amelyre válaszként a II. rendű vádlott ököllel arcon ütötte. A 

sértett nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett. 

 

Akár a bizonyítás befejezése is várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 25. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület földszint 19. sz. tárgyalóterem 

25.B.2104/2021. 

 

 

 

hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2021. 11. 25. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020 szeptemberében Miskolc sétálóutcáján a 

vele szemben intézkedő közterület-felügyelőt meglökte, és próbálta megütni, 

illetve a szolgálati kutya szájkosarára csapott, majd bele is rúgott az állatba. 

Másik alkalommal, 2021 májusában a vádlott egy miskolci hajléktalanszálló 

dolgozójával kötekedett, valamint egy alkalommal ököllel arcon is ütötte. 

 

A terhelttel szemben hivatalos, illetve közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak bűntette miatt folyik eljárás. 

 

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. 11. 25. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz. 21. számú tárgyalóterem 

40.B.1648/2021. 

 

 

pénzhamisítás bűntette 2021. 11. 25. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik 2019 januárjában ismeretlen személytől származó hamis, 100 

euró címletű bankjegyekkel próbáltak meg fizetni egy határmenti szlovák 

település vendéglőjében, illetve két ózdi benzinkúton. 

 

A bankjegyek gyenge minőségű hamisítványok voltak, amelyek sorozatszámai 

megegyeztek, azonos módon, tintasugaras nyomtatóval készültek. 

Tartalmazták ugyan az euró bankjegyek főbb rajzolati ismérveit, de a papír 

minősége és a biztonsági elem hiánya miatt a hivatásszerűen pénzkezeléssel 

foglalkozó személyek megtévesztésére nem voltak alkalmasak, viszont a 

bankjegyet nem ismerő számára megtévesztőek lehettek. 

 

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. 25. 

Szikszói Járásbíróság • Fsz. 2. számú tárgyalóterem 

12.Fk.154/2021. 

 

rablás bűntette és más bűncselekmény 2021. 11. 25. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Szikszói Járásbíróság annak a fiatalkorú vádlottnak 

az ügyében, aki 2021. január 6-án Alsóvadászon a sértett lakásán végzett 

munkát, majd egy kis idő múlva együtt italozni kezdtek és megbeszélték, hogy 

elmennek a boltba. A vádlott ekkor látta, hogy a sértett 8.000,- forint készpénzt 

tesz a nadrágzsebébe. A bolt felé sétálva a vádlott pénzt kért a sértettől, aki 

ennek nem tett eleget, erre válaszul a fiatalkorú terhelt egy kerítésnek lökte a 

férfit, aki aztán a földre esett. A vádlott célirányosan kivette a pénzt a sértett 

ruházatából és elfutott. 

 

Másik alkalommal, 2020. december 31-én a vádlott egy másik alsóvadászi 

ingatlanból tűzifát vitt 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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 26. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

12.B.135/2021. bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2021. 11. 26. 8:15 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben rablás bűntette, súlyos testi sértés bűntette, lopás 

vétsége és magánlaksértés vétsége miatt indult büntetőeljárás.  

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2021 januárjában a 66 éves, 

mozgásában korlátozott férfi sajókazai házába a kulcsra nem zárt bejárati 

ajtón keresztül bementek és értékeket vettek magukhoz. 

 

Néhány héttel később a vádlottak meg akarták ismételni fenti 

cselekményüket, mivel azonban nem találtak semmit, felhagytak a kutatással 

és az őket számonkérő sértettet puszta kézzel megverték, őt több alkalommal 

fejen, illetve vállon ütötték, valamint meg is rúgták.  

 

A sértett félelmében átadta pénztárcáját a benne lévő 1.500 forinttal.  

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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