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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. október 11 - 15. 

 

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. július 8. 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 pillanatnyi testhőmérséklet mérés nélkül, ugyanakkor kézfertőtlenítést 

követően léphetnek be. Az eljáró tanács elnöke a tárgyalóterem méretének függvényében – a 

2 méteres védőtávolság megtartása érdekében – korlátozhatja a jelenlévők számát. 

- a sajtó képviselői részvételi szándékukat továbbra is elektronikus úton, az 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu e-mail címen kötelesek jelezni az eljárási cselekményt megelőző 

munkanap 15 órájáig. 

- 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 nem kötelező, de annak használatára bárki jogosult, az nem tiltható meg. 

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. 10. 12. 

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

19.B.9/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2021. 10. 12. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint 2019 júniusában egy vita miatt megverte élettársát. 

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

nő sérüléseit, értesítette a sértett családját, akik mentőt hívtak. A sértettnek 

testszerte zúzódásai, illetve életveszélyes koponyasérülése 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. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 •  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 10. 12. 

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

12.B.6/2021. emberölés bűntette 2021. 10. 12. 9:00 

Perújítás elrendelését követően tart tárgyalást a Miskolci Törvényszék 

annak a vádlottnak az ügyében, akit korábban emberölés bűntette miatt 16 

év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélt. 

 

Az ítéleti tényállás szerint egy miskolci szépségszalonban dolgozó vádlott 

összetűzésbe került az idős sértettel, szóváltásuk bántalmazásba torkollt, 

végül a vádlott megfojtotta az asszonyt és testét egy zsákban rejtette el. 

 

A védő indítványára a Debreceni Ítélőtábla a büntetőügyben perújítást rendelt 

el, amelyet a Miskolci Törvényszék folytat le. 

 

Az ügyben perbeszéd megtartása várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 10. 12. 

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

(távmeghallgatás) 

38.B.736/2021. kifosztás bűntette 2021. 10. 12. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben kifosztás bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak – arra hivatkozással, hogy sertést 

szeretnének vásárolni – megkérték egyik ismerősüket, hogy autóval vigye 

őket Hernádnémetibe, ahol azonban magukat ÉMÁSZ dolgozónak kiadva 

becsengettek az idős sértett házába és figyelmét elterelve elvették 1.200.000 

forint összegű készpénzét. 

 

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. 10. 12. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

13.B.153/2021. kifosztás bűntette 2021. 10. 12. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki 2020 nyarán kazincbarcikai ismerőse lakásába bement és a 

sértett pénztárcájából készpénzt vett el. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott a nyitott kapun és bejárati ajtón keresztül 

jutott be a járóképtelen sértett ingatlanába. Az ágyban fekvő férfi hiába 

szólította fel távozásra a vádlottat, az leült a dohányzóasztal mellé, majd szó 

nélkül magához vette a sértett pénztárcáját és az abból kivett 5.000 forinttal 

hirtelen távozott a helyszínről. 

 

Az ügyészség a férfival szemben kifosztás bűntette 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 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 10. 13. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület földszint 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.18/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

2021. 10. 13. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik 2019 őszén Ricsén támadtak haragosukra. 

 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és fia, a II. rendű vádlott 2019. október 30-

án este ittas állapotban összeszólalkoztak Ricse egyik utcájában a sértettel, 

akivel régóta haragos viszonyban voltak. A vádlottak a náluk lévő 1 méter 

hosszúságú díszkardokkal kezdték fenyegetni a sértettet, az I. rendű vádlott 

egy alkalommal a fejére célozva le is sújtott, az ütést a sértett karjával védte 

ki. Ezt követően a II. rendű vádlott is hasonló mozdulatot tett, ám a sértett 

védekezésképpen lábon rúgta, így nem találta el. 

 

A sértett jobb alkarján 8 napon túl gyógyuló, éles szélű vágott seb keletkezett. 

A védekező mozdulat hiányában komolyabb, életveszélyes sérülést is 

szenvedhetett volna. 

 

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. 10. 13. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz. 26. számú tárgyalóterem 

19.B.1703/2021. tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett személyi szabadság 

megsértésének bűntette és más bűncselekmény 

2021. 10. 13. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak az alsózsolcai férfinak 

az ügyében, aki a vádirat szerint rettegésben tartotta a családját, többször 

megverte, bezárta és megöléssel fenyegette őket. 

 

A vádirati tényállás alapján a vádlott kaszát, borotvát, kést tartott az ágya 

mellett, ezzel fenyegetve élettársát és nevelt gyermeküket. Rendszeresen 

előfordult, hogy a lakás ajtaját bereteszelte, beláncolta, a kulcsot magánál 

tartotta, megakadályozva ezzel, hogy a sértettek elhagyhassák az ingatlant.  

 

2020 májusában a férfi megengedte, hogy élettársa ügyintézés végett 

elmenjen otthonról és a gyermeket is magával vigye, azonban felszólította, 

hogy siessenek haza, mert egyébként megöli őket. Mire hazaértek, a 

gyanúsított az előszobába fejszét, baltákat és egy karót, a teraszra egy 

csomóval ellátott kötelet készített össze. A szerszámok láttán a sértettek 

félelmükben elmenekültek otthonról. Távozásukat követően a férfi a lakásban 

tüzet gyújtott, minek következtében az ingatlan kiégett és lakhatatlanná vált. 

 

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. 10. 13. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz. 19. számú tárgyalóterem 

10.B.748/2021. zaklatás vétsége 2021. 10. 13. 13:00 

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

szemben személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett 

zaklatás vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és élettársa, illetve hat hónapos 

gyermekük 2020 júniusában egy miskolci villamoson utaztak. A gyermeket 

babakocsiban a villamos csuklórészénél hagyták, ők pedig leültek. A 

villamosvezető erősebb fékezésére a babakocsi felborult és a gyermek kiesett 

belőle, ám ezt a vádlott és élettársa nem vették észre, egy utas szólt nekik. A 

szülők szidalmazni kezdték egymást, majd a nő leszállt a villamosról, a vádlott 

férfi pedig trágár módon ordítozni kezdett az utasoknak és a villamosvezető 

felé indult, hogy számon kérje a fékezésért. Ezt megelégelve a vádlott elé állt 

a sértett és felszólította, hogy hagyjon fel cselekményével, amelyre válaszként 

a vádlott az arcába ordítva megfenyegette. A sértett határozott fellépése miatt 

további incidens nem történt. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 10. 13. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 10. számú tárgyalóterem 

14.B.111/2021. hivatalos személy elleni erőszak 

bűntette 

2021. 10. 13. 14:00 

Előkészítő ülést tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a férfinak az 

ügyében, aki erőszakkal akadályozta a vele szemben jogszerűen fellépő 

fegyőri intézkedést.  

 

A vádirat szerint a vádlott 2020 januárjában a büntetés-végrehajtási intézet 

sétaudvaráról a fogvatartási épületbe visszatérve megtagadta a szolgálatot 

teljesítő fegyőr azon utasítását, hogy kabátját vegye le és tegye az 

öltözőszekrénybe. A vádlott hangos szitkozódására két másik fegyőr is a 

helyszínre sietett, akik a férfi karját megfeszítve próbáltak rá bilincset 

helyezni, a vádlott azonban az intézkedésnek ellenállt, a fogásból kiszabadult 

és a sértett őr bal karját megragadva maga felé rántotta őt. Miután a 

sértettnek sikerült a vádlott fogásából kikerülnie, a zárkába kísérték a férfit, 

aki megfenyegette az egyik fegyőrt, hogy fegyvert készít és azzal megöli.    

 

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. 10. 14. 

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

(távmeghallgatás) 

1.Bf.443/2021. bűncselekmény elhárítására idős 

koránál fogva korlátozottan képes 

személy sérelmére elkövetett rablás 

bűntettének kísérlete 

2021. 10. 14. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

férfinak az ügyében, akit a buszvezető ébersége akadályozott meg az idős 

sértett kirablásában Miskolcon. 

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2020. június 

5-én délelőtt a Fürdő utcai Szinva hídon sétált, amikor észrevette a járóbottal 

egyedül közlekedő sértettet. A vádlott a nőhöz lépett és a vállán lévő táska 

pántját megragadta, így próbálta meg értékeit elvenni tőle. Az asszony nem 

engedte el a táska szíját, ezért a vádlott olyan erővel kezdte rángatni, hogy a 

sértett a járdáról az úttestre került, majd újra a járdára, de a táskáját nem 

engedte el. A dulakodásra felfigyelt az éppen arra haladó autóbusz vezetője, 

aki a járművet megállította, kiszállt és az idős sértett segítségére sietett. Az 

eset során a sértett a kezén és az arcán sérült meg.  

 

A Miskolci Járásbíróság a vádlottat bűncselekmény elhárítására idős koránál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettének 

kísérlete miatt 7 év szabadságvesztés büntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra 

ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 •  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 10. 14. 

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

12.B.19/2021. 

 

nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette  

 

2021. 10. 14. 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. 10. 14. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület földszint 18. sz. tárgyalóterem 

18.B.2163/2018. csalás bűntette és más bűncselekmény 2021. 10. 14. 08:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akikkel szemben idős korú sértettek sérelmére elkövetett 

csalás és kifosztás bűntette miatt indult büntetőeljárás.  

 

A vád szerint a vádlottak 2016-ban Miskolcon a 84 éves idős sértettet 

megtévesztve szerezték meg annak lakását, valamint 6 millió forintot 

meghaladó összegű készpénzét. Más esetben a II. és III. r. vádlottak a 73 éves 

sértett rosszullétét kihasználva jutottak be annak lakásába, ahol rábeszélték, 

hogy a több mint 2,5 millió forint lekötött készpénzét vegye fel, majd amikor 

a sértett nem figyelt, ebből 2 millió forintot elvettek. Később a sértett 

észrevette a pénz eltűnését, ezért a vádlottak 1 millió forintot visszavittek, 

azonban úgy tettek, mintha az mindvégig az egyik szekrényben lett volna. 

2017 őszén az I-II. r. vádlottak a pénzszerzés reményében egy 72 éves idős 

nőt beszéltek rá arra, hogy hitelkártya szerződést kössön annak ellenére, 

hogy erre nem volt szüksége. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése várható. 
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