
 
 

 

 
  

  
   

              

 

                   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.1/1105. 

 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. október 18 - 22. 

 

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. 18. 

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

17.B.28/2021. emberölés bűntette  2021. 10. 18. 8:15 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020 októberében a miskolci Népkertben lévő 

kondiparkban olyan súlyosan bántalmazta a sértettet, hogy a sértett a 

bántalmazás során elszenvedett fejsérülései miatt életét vesztette. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott a számára ismeretlen időskorú, de jó 

fizikai és szellemi állapotban lévő és éppen szokásos edzését végző sértettel 

beszélgetni kezdett, majd minden különösebb ok nélkül indulatossá vált és 

többször arcon ütötte a férfit, miután pedig a földre került, a fejére taposott 

és távozott a helyszínről. 

 

A sértett az elszenvedett koponyasérülések szövődményei miatt elhunyt. 

 

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. 10. 18. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 112. számú tárgyalóterem 

12.B.6/2021. emberölés bűntette 2021. 10. 18. 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 határozat kihirdetése várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 10. 18. 

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

10.B.1553/2021. bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett 

rablás bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2021. 10. 18. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint saját nagyanyját akarta kirabolni. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2020 októberében lopási szándékkal 

ment be nagyanyja hernádnémeti házába, ahol a tűzifát akarta egy zsákba 

bepakolni. Amikor a sértett hazaérkezett, kérlelni kezdte unokáját, hogy ne 

lopja meg őt. A vádlott ekkor készpénzt kezdett tőle követelni és azzal 

fenyegette, hogy megöli. Az idős nő állította, nincs pénze, azonban a vádlott 

közölte, tudja, hogy ma kapott nyugdíjat. 

A férfi ököllel arcon ütötte a nagyanyját, majd ruházatát próbálta átkutatni, 

amikor a szomszéd – felfigyelve a sértett kiabálására – sietett a segítségére és 

kikísérte a vádlottat az ingatlanból. Ő azonban később őrjöngve tért vissza és 

dühében értékes műszaki cikkeket tört össze és ismét életveszélyesen 

megfenyegette a sértettet. Az idős nő nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett, koránál és egészségi állapotánál fogva a bűncselekmény 

elhárítására korlátozottan képes személynek tekinthető. 

 

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. 19. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

17.B.151/2021. kifosztás bűntette és más bűncselekmények 2021. 10. 19. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az 

ügyében, akivel szemben kifosztás bűntette, valamint zaklatás miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlott a volt élettársával igyekezett helyreállítani korábbi 

kapcsolatát, ezért 2020 decemberében több alkalommal felkereste a nőt 

Kazincbarcikán. Mikor kiderült a férfi számára, hogy az asszony időközben új 

párkapcsolatot létesített, a jelenlegi élettársat és a nőt is veréssel és 

megöléssel fenyegette.  

Fenti eseményeket követően a vádlott 2021 januárjában Kazincbarcikán 

összetalálkozott az arra gyalogosan haladó sértettel, aki baráti viszonyt ápol a 

vádlott volt élettársának új párjával. A vádlott a sértettnél barátja holléte után 

kérdezősködött. A vádlott – miután kérdésére a sértett azt válaszolta, hogy 

neki semmi köze nincs a vádlott magánéletéhez – egy alkalommal, ököllel 

megütötte a férfi halántékát, mely ütés annak orrát is érte. A földre kerülő 

sértett félelmében mozdulatlan maradt, a vádlott ekkor kivette a sértett 

nadrágjának zsebéből az abban lévő 6.000 forint összegű készpénzt és 

távozott a helyszínről. 

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. 19. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

11.B.1/2021. közúti veszélyeztetés bűntette 2021. 10. 19. 10:30 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki az ügyészség szerint 2019 januárjában jogosítvány nélkül, bódult 

állapotban közlekedett Ózdon. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott férfivel szemben a rendőrök intézkedést 

kívántak foganatosítani, azonban a vádlott a megkülönböztető fény-és 

hangjelzés ellenére nem állt meg, hanem intenzív gyorsításba kezdett és a 

megengedett sebességet túllépve számos KRESZ szabályt megszegve 

menekült. Ennek során többek között egy terelőszigetet balról került meg, 

illetve más sofőröket hirtelen fékezésre és irányváltoztatásra kényszerített.  

A vádlott végül Sajópüspöki településen állt meg, ahol az őt követő rendőrök 

átvizsgálták személygépjárművét, melyben kábítószer-gyanús növényi 

származékot találtak. A férfival szemben alkalmazott gyorsteszt pozitív 

eredményt mutatott. 

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. 19. 

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

(távmeghallgatás) 

1.B.1563/2021. kisebb kárt okozó csalás vétsége 2021. 10. 19. 11:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint 2020 októberében egy miskolci hipermarketben egy 

hangszóró vonalkódját tapétavágóval eltávolította és egy alacsonyabb árú 

készülék címkéjét helyezte fel, majd a pénztárnál ennek megfelelően az 

olcsóbb termék ellenértékét fizette ki. Távozáskor azonban a biztonsági őr 

feltartóztatta, a termékeket kicserélték és a vádlott végül az alacsonyabb árú 

hangszórót vitte magával. 

 

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. 19. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

14.B.172/2021. közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 

bűntette 

2021. 10. 19. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki egy hajléktalan személyek ellátásában részt vevő, ekként 

közfeladatot ellátó személyt ököllel többször megütött. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott nő 2021 februárjában ittas állapotban 

érkezett be a kazincbarcikai hajléktalanszállóra, ahol az öt ágyas szoba egyik 

felső ágyát foglalta el. Egyik szobatársa – mivel aggódott, hogy a vádlott le fog 

esni az ágyról – értesítette a szociális gondozót, aki felszólította a vádlottat, 

hogy menjen be a nappali melegedőbe, ahol kijózanodhat. A vádlott ennek 

szitkozódás közepette először eleget tett, majd néhány perc múlva visszatért 

az ágyra. A sértett szociális gondozó értesítette a rendőrséget, erről tudomást 

szerezve a vádlott a szálló hátsó kapuja felé szaladt és megpróbált átmászni a 

kerítésen. Ezt próbálta a szobatárs és a sértett megakadályozni, miközben a 

vádlott 5 alkalommal bal kezének öklével a sértettre ütött, az ütések az 

asszony bal arcfelét érték.  

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. 20. 

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

17.B.30/2021. életveszélyt okozó testi sértés kísérletének 

bűntette és más bűncselekmény 

2021. 10. 20. 8:15 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint alkalmi ismerősét bántalmazta, majd kirabolta. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és a társaságában lévő nő 2020. február 

22-én délután Miskolcon a vasúti pályaudvar közelében találkozott a sértettel. 

A nő megszólította a sértettet, rövid beszélgetés után egy közeli garázssorra 

mentek és a nő szexuális szolgáltatást nyújtott a férfinak, majd otthagyta. 

 

Később azonban a selyemréti villamosmegállónál ismét összetalálkoztak 

mindhárman és szóba került, hogy a nőnek egy 20.000 forintos bírságot kell 

megfizetnie, amiért a sértett megsajnálta, ezért ketten a közeli automatához 

mentek és a sértett 15.000 forint készpénzt vett fel. 

 

Útközben újra találkoztak a vádlottal, aki miután megtudta, hogy a sértett még 

nem adta oda a pénzt a nőnek, erőszakossá vált és követelőzni kezdett. A 

sértett férfi azonban faképnél hagyta őket, ám távozóban a vádlott a földre 

lökte és többször fejbe rúgta, mellkasára térdepelt és ököllel ütötte, a 

bántalmazást követően pedig átkutatta zsebeit és 22.000 forinttal távozott. A 

sértett súlyos fejsérüléseket 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. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 10. 20. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

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

gondatlan veszélyeztetés vétsége 

2021. 10. 20. 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. 

 

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. 10. 20. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

11.B.10/2021. rablás bűntette 2021. 10. 20. 9:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik 

rátörtek egy családra az otthonukba és a gyerekeik megölésével fenyegetőzve 

pénzt követeltek a sértettektől. 

 

A vádirat szerint 2020. november 7-én a kora délutáni órákban a férfi és a nő 

élettársa abból a célból ment a sértettek ózdi házához, hogy akár erőszakkal 

is, de pénzt szerezzenek tőlük. A férfi magával vitt egy kb. egyméteres karót, 

majd a lakásba bejutva a pénze átadását követelte az apától, miközben a 

gyerekei megölésével fenyegetőzött. A szintén lakásban lévő édesanya 

félelmében átadta a pénztárcájukat a vádlottaknak, melyből a férfi vádlott 

különböző címletekben kivett összesen 28.000 forintot, melyből 1.000 forintot 

visszadobott az asztalra, majd a pár távozott az ingatlanból.  

A sértetteknek okozott kárból 26.000 forintot lefoglaltak, így az okozott kár 

részben megtérült.   

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2021. 10. 20. 

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

10.B.1586/2021. garázdaság vétsége és más 

bűncselekmények 

2021. 10. 20. 10:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020 novemberében a sajópetri közterületi 

karácsonyi díszkivilágítást rongálta meg, illetve rózsatöveket taposott ki. 

 

A Miskolci Járásbíróság a vádlottal szemben büntetővégzéssel 150.000 forint 

pénzbüntetést szabott ki, azonban az ügyészség tárgyalás tartását kérte a 

büntetés súlyosítása érdekében. 

 

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 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2021. 10. 20. 

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

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

hivatalos személy elleni erőszak bűntette 

2021.10.20. 

 

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 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2021. 10. 21. 

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

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

bűncselekmény 

2021. 10. 21. 

 

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. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2021. 10. 21. 

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

20.Fk.10/2021. 

 

 

különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntette 

 

2021. 10. 21. 8:30 

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 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2021. 10. 21. 

Szikszói Járásbíróság • Fsz. 2. számú tárgyalóterem 

3.B.162/2020. új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette  2021. 10. 21. 

 

8:30 

A Szikszói Járásbíróság tárgyalást tart új pszichoaktív anyaggal visszaélés 

bűntette miatt indult büntetőügyben. 

A vádirat szerint a vádlott férfi 2018. februárban saját használatra, majd 2018. 

szeptembere és 2020. február között további értékesítésre szerzett meg 

bódultságot, hallucinációt, szédülést, zsibbadtságot okozó pszichoaktív 

szereket. Az anyagokat a lakásán tárolta, abból 643 alkalommal értékesített 

kiadagolt mennyiségeket a fogyasztók részére. Az értékesített anyagok új 

pszichoaktív anyagnak minősülnek. A vádlottnál 2020. február 17-én egy 

intézkedés alkalmával új pszichoaktív anyagot találtak, majd a lakásában 

mérleget foglaltak le.  

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2021. 10. 21. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.Fk.72/2021. csoportosan elkövetett rablás bűntette 2021. 10. 21. 10:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik 2020 júliusában Kazincbarcikán erőszakos úton akartak pénzt 

szerezni a sértettől. 

 

A vádirati tényállás szerint a sértett tollfelvásárlóként dolgozott, a vádbeli 

napon Kazincbarcikán tartózkodott, amelyet az I. rendű vádlott észlelt és 

annak reményében, hogy készpénzt tud tőle szerezni, maga köré gyűjtötte a 

II-IV. rendű vádlottakat. A megbeszéltek szerint a II. rendű vádlott „intette le” 

a sértettet és jelezte, hogy a IV. rendű vádlottat kell követnie. Így vezették el a 

sértettet egy lakatlan épülethez, ahol álcaként valóban átadtak neki egy régi 

tollpárnát, amikor azonban a sértett távozni készült, az I. rendű vádlott útját 

állta, megfenyegette és öklével olyan erővel arcon ütötte, hogy a sértett egyből 

a földre esett. Ezután az I. és III. rendű vádlott testszerte ütötte-rúgta a 

sértettet, a IV. rendű vádlott mindvégig jelen volt, a II. rendű is fel-felbukkant. 

A cselekmény során elvették a sértett övtáskáját és mintegy 50.000 forintot 

kivettek belőle. Ezt kihasználva tudott a sértett elmenekülni. 
 

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. 10. 21. 

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

32.B.153/2021. garázdaság vétsége 2021. 10. 21. 

 

13:00 

Tárgyalás 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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2021. 10. 22. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 119. tárgyalóterem  

1.Bf.459/2021. rablás bűntette és más bűncselekmény 2021.10.22. 

 

8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki az ügyészség szerint ismeretlen társával együtt 

kirabolt egy nőt a miskolci Deszkatemplom temetőjében.  

 

A vádirat szerint a férfi és ismeretlen társa 2018. december 10-én a déli 

órákban odamentek a sértetthez, hogy tőle a pontos idő után érdeklődjenek, 

illetve pénzt kérjenek, mert nem tudnak hazautazni. A nő oda is adta a pénzt 

a vádlottnak, majd sietve távozott a temető kijárata felé.  

A deszkatemplom kijárata előtt a vádlott ismét megszólította az asszonyt és 

úgy tett, mintha vissza akarná adni a pénzt, miközben társa a nő mögé állva 

megrántotta annak kabátját, aki ettől a földre esett. Ezt követően a két férfi 

kitépte az asszony kezében lévő táskát és két szatyrot, majd elszaladtak a 

helyszínről. 

 

Az elsőfokon eljáró Miskolci Járásbíróság által megállapított tények szerint a 

vádlott az elkövetés idején nem tartózkodott a temetőben, ezért őt az ellene 

rablás bűntette és közokirattal visszaélés vétsége miatt emelt vád alól 

felmentette. Az ítélettel szemben az ügyészség jelentett be fellebbezést 

bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében. 

 

 A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ:  dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2021. 10. 22. 

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

(távmeghallgatás) 

6.B.31/2020. különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntette 

2021. 10. 22. 

 

8:30 

Folytatja a tárgyalást a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, 

aki olyan súlyos sérüléseket okozott élettársának, hogy a nő életét vesztette. 

  

A vádirat szerint a vádlott és élettársa Kazincbarcika Nagy-szőlő völgyben egy 

hétvégi házban éltek együtt. Italozó életmódjuk miatt gyakoriak voltak 

közöttük a veszekedések, melyek sokszor tettlegességig fajultak. A vádbeli 

napot megelőzően a sértett három napon át nem ment haza, majd, amikor 

ismét találkoztak, összevesztek. A délutáni órákban a vádlott kérdőre vonta a 

sértettet az ittassága és korábbi távolléte miatt. A sértett elismerte, hogy 

korábban egy másik férfinál volt. Ekkor a vádlott ütni kezdte a sértettet, 

legalább félszáz ütést mért rá puszta kézzel és a házban talált seprűnyéllel. Az 

ütések egy része a sértett fejét érte. A bántalmazás következtében a nő a 

helyszínen elhunyt. 

 

Az ügyben ítélet kihirdetése várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu

