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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. november 8 - 12. 

 

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. 08. 

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

4.B.34/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2021. 11. 08. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott fia a sértett, aki rendszeresen 

„herbálozik”, viszont szüleitől nem kap pénzt kábítószerre, ezért gyakoriak a 

veszekedések. A sértett ilyenkor agresszívvá válik és otthonról hord el kisebb 

dolgokat, amelyek eladásából szerez pénzt a „herbálra”. 

 

2021. január 18-án este a sértett „herbálozás” után hazatért. A vádlott másnap 

korán reggel munkába indulva észlelte, hogy a fiú a konyhában lévő kanapén 

fekszik még mindig bódult állapotban. Kölcsönösen szitkozódtak, mire a 

vádlott mérgében felkapott egy 20 cm pengehosszússágú kést, amellyel a 

takaró alatt fekvő sértettet hátba szúrta. Mivel a fiú a szúrásra nem reagált, 

kis idő múlva felkelt és nem panaszkodott fájdalomra, a vádlott dolgozni 

indult. Felesége, a sértett édesanyja a hangoskodásra kiment a konyhába, és 

ellátta fia sebét, amely alig vérzett, így ő is munkába ment. Mivel a sértett 

később rosszul érezte magát, a szomszédtól kért segítséget, aki értesítette a 

mentőket. 

A sértett közvetetten életveszélyes mellkasi 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. 08. 

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

24.B.1538/2020. költségvetési csalás bűntette 2021. 11. 08. 9:00 

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

akikkel szemben költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 

indult eljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint az események idején polgármester foglalkozású 

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 költségvetésből jogosulatlanul támogatást 

igényelt. A vádlottak 2015 és 2017 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 

hátrányt a központi költségvetésnek. 

 

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. 11. 08. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

13.B.27/2021. csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette és más bűncselekmény 

2021. 11. 08. 9:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a hét vádlottnak az 

ügyében, akik 2020 novemberében rendőrökre támadtak Sajókazán. 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott nő és élettársa gyermekeikkel együtt 

sétáltak 2020. november 9-én este Sajókaza egyik utcáján, amikor az ott 

járőröző rendőrök felfigyeltek az elfogatóparancs hatálya alatt álló férfira és 

vele szemben intézkedni kívántak, azonban ő menekülni kezdett. Amikor 

utolérték és próbálták megbilincselni, az I. rendű vádlott kiabálni kezdett a 

rendőrökkel és egyikük ruházatát rángatta. A férfi családja rövid időn belül 

értesült az intézkedésről és a helyszínre ment: édesanyja, négy testvére és egy 

unokatestvére ordítva követelték, hogy a férfit engedjék el, ennek érdekében 

lökdösődni kezdtek. Az I. rendű vádlott végigkarmolta az egyik rendőr arcát, a 

II. rendű vádlott a rendőr vállát rángatta, a IV. rendű vádlott pedig ökölbe 

szorított kezét ütésre emelte. A dulakodásnak a könnygázspray alkalmazása 

és az időközben megérkező erősítés vetett véget. 

Az ügyben perbeszéd és ítélet várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 09. 

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

(távmeghallgatás) 

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

csalás bűntette 

 

2021. 11. 09. 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. 

A bíróság a tárgyalást 2021. november 16-án folytatja. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2021. 11. 09. 

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

9.B.469/2021. halálos közúti baleset okozásának vétsége és 

más bűncselekmény 

2021. 11. 09. 8:00 

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

2019 novemberében Bőcsön elütött egy kerékpárost. 

A vádirat szerint a vádlott a reggeli órákban Hernádkak irányába közlekedett 

autójával, amikor a mellette ülő kiskorú gyermekéhez fordult és így nem 

észlelte az előtte, vele azonos irányban, kerékpárral haladó sértettet, akit a 

jármű jobb első részével elütött. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, 

hogy a helyszínen életét vesztette. A vádlott – bár észlelte a balesetet – a 

helyszínen nem állt meg, hanem segítségnyújtás nélkül továbbhaladt. 

Akár bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 11. 10. 

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

7.Bf.364/2021. bűncselekmény felismerésére idős koránál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett csalás bűntette 

2021. 11. 10. 11:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa azoknak 

a vádlottaknak az ügyében, akiknek a bűnösségét az elsőfokon eljárt 

Kazincbarcikai Járásbíróság folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt 

állapította meg. 

 

Az ítéleti tényállás szerint az I. és II. rendű vádlottak nehéz anyagi helyzetben 

éltek, így elhatározták, hogy pénzt szereznek egyikük idős keresztanyjától. 

Ennek érdekében 2018 augusztusában segítséget kértek ismerősüktől, a III. 

rendű vádlottól. Előzetes megbeszélésük szerint a III. rendű vádlott felhívta 

telefonon a sértettet és magát nyomozónak kiadva azt állította, hogy zaklatás 

miatt feljelentést tettek ellene a rokonai, de ha a feljelentés díját kifizeti, akkor 

azt vissza fogják vonni. Ezzel a módszerrel több ízben 60.000,- és 300.000,- 

forint közötti összegeket kért el a sértettől, a pénzen a vádlottak 

megosztoztak. Az okozott kár mintegy 600.000,- forint volt. 

 

A bíróság az I. és a III. rendű vádlottat 2 év, a II. rendű vádlottat 1 év 

szabadságvesztésre ítélte, amelyek végrehajtását az I. és a III. rendű vádlott 

esetében 4 év, a II. rendű vádlott vonatkozásában 2 év próbaidőre 

felfüggesztette. A vádlottak kötelesek az okozott kárt a sértettnek megtéríteni. 

 

Az ítéletet a vádlottak és védőik tudomásul vették, az ügyész a III. rendű 

vádlott vonatkozásában súlyosítás iránt fellebbezett. 

 

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. 10. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület II. emelet 221/B. számú tárgyalóterem 

15.B.923/2021. közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 

bűntette 

2021. 11. 10. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat szerint 2020 novemberében az ittas állapotban lévő vádlottat a 

miskolci Széchenyi utcai egyik villamosmegállóban a Tiszai pályaudvar felé 

közlekedő villamos vezetője leszállította a járműről, mert nem volt utazásra 

alkalmas állapotban. A férfi ezt követően előbb a villamos első ajtajába rúgott 

bele, majd két alkalommal, ököllel megütötte a sértett sofőr jobb és bal 

arcfelét, aki a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést.   

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

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

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

12.B.19/2021. 

 

nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette  

 

2021. 11. 11. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a négy vádlottnak az 

ügyében, akikkel szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat tartalma szerint a vádlottak pénzszerzés céljából 2019. november 2. 

napján együtt mentek be egy szalonnai ingatlanba, ahol otthon találták annak 

idős lakóját is. A négy férfi ezt követően rátámadt a 85 éves asszonyra, 

többször fejen ütötték. A sértett az így elszenvedett sérülések következtében 

még 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. 11. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. számú tárgyalóterem 

5.B.131/2021. 

 

halálos közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége 

2021. 11. 11. 10:00 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2018. november 19-én délután autójával 

Szerencsen a Gyár úton közlekedett a megengedett haladási sebességet 

túllépve, 70 km/h-ás sebességgel a kijelölt gyalogosátkelőhely felé. A férfi nem 

mérsékelte a jármű sebességét és nem észlelte az úttesten szabályosan 

áthaladó sértett asszonyt, akinek nem biztosított elsőbbséget és az autó jobb 

első részével elütötte. A sértett 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 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu

