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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. szeptember 13 - 17. 

 

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. 

  

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 

2021. 09. 13. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Földszint 32. sz. tárgyalóterem 

17.B.17/2021. 

 

terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés 

bűntette 

 

2021. 09. 13. 8:15 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat tartalma szerint a vádlott 2020 szeptemberében egy borsodi 

település önkormányzatától azzal a hamis indokkal akart pénzt szerezni, hogy 

a vele szemben más ügyben alkalmazott kényszerintézkedés részeként 

használt lábbilincs levételéhez rendkívüli segélyként 50.000 forintra van 

szüksége. A pénz megszerzése érdekében felszólította a képviselő-testület 

egyik tagját, hogy intézkedjen, mert különben ő fog intézkedni. A vádlott – célja 

elérése érdekében – megjelent a községházán és egy, a zsebéből előhúzott 

csavarhúzóval az alpolgármestert azzal fenyegette meg, hogy amennyiben 

nem kapja meg a pénzt, akkor előbb a polgármester, majd a képviselő-testület 

tagjainak a torkát fogja ezzel az eszközzel átszúrni. A vádlott a fenyegetést 

követően 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. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 13. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. számú tárgyalóterem 

14.B.39/2021. sikkasztás bűntette és más bűncselekmény 2021. 09. 13. 8:30 

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a könyvelő 

vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint a munkáltatója házipénztárából 

több alkalommal készpénzt vett ki, illetve jogosulatlanul számolt el saját 

részére prémiumot összesen mintegy kétmillió forint kárt okozva ezzel. 

 

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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2021. 09. 13. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

12.B.112/2021. garázdaság vétsége és más bűncselekmény 2021. 09. 13. 

 

13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság garázdaság és testi 

sértés vétsége miatt indult büntetőügyben. 

A vádirat szerint a vádlott 2021 februárjában Múcsony településen az utcán 

találkozott korábbi élettársával, akit előbb trágár kifejezésekkel szidalmazott, 

majd ököllel a fején és a testén számos esetben megütötte. Miután a sértett a 

földre került, a vádlott többször megrúgta őt.  

 

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. 09. 14. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I/127. sz. tárgyalóterem 

20.B.16/2021. 

 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2021. 09. 14. 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.  

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. Szabó Nikoletta 

sajtószóvivő 

46/815-355 • 30/845-7818 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 15. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Földszint 32. sz. tárgyalóterem 

17.B.20/2021. 

 

 

 

nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette 

 

2021. 09. 15. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat szerint a vádlott férfi 2011 januárjában egyik éjjel az idős sértett nő 

házának utcafronti ablakán keresztül jutott be az ingatlanba, ahol kutatni 

kezdett, majd a zajra felriadó sértettre támadt. Kézzel, majd egy éles tárggyal 

is megütötte a sértett fejét, azután megragadta a nyakát és azt hátrafeszítette. 

A sértettnek több nyakcsigolyája is eltört. A vádlott a már eszméletlen idős nőt 

két-három alkalommal fejbe rúgta, végül egy palack bort vitt magával, egyéb 

értéktárgyat nem talált. A sértett a bántalmazás során olyan súlyos 

sérüléseket szenvedett, hogy 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. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 15. 

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

33.B.2757/2020. hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2021. 09. 15. 8:00 

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

2020. júliusban kábultan, vezetői engedély nélkül vezetett Miskolcon, majd az 

intézkedő rendőrök elől több utcán át menekült, míg végül egy 

betonoszlopnak ütközött.  

A vádirat szerint a vádlott új pszichoaktív szert fogyasztott, mely miatt bódulttá 

vált. Ezen állapotában, 2020. július 25-én jogosítvány nélkül vezette Miskolcon 

a József Attila utcán autóját, amikor az arra haladó rendőrök intézkedni 

próbáltak vele szemben. A vádlott a rendőrök fény- és hangjelzése ellenére 

nem állt meg, az autó sebességét növelte, majd behajtott egy zsákutcába, 

melyet egy betonfal zárt le. Amikor a vádlott észrevette, hogy nem tud tovább 

menni, megfordult. Időközben a rendőrök utolérték, megálltak a vádlott 

autójával szemben és mindketten kiszálltak a gépkocsiból. Az egyik járőr a 

vádlott autója mellé lépett, kezét a motorháztetőre tette, mire a vádlott gázt 

adott és elindult. Az indulás lendületének hatására a rendőr megpördült és 

jobb könyökével a vádlott autójának ütközött. A vádlott nekihajtott a 

rendőrautó ajtajának, majd elhagyta a helyszínt. A járőrök követték, azonban 

a vádlott továbbra is nagy sebességgel menekült, míg az egyik kanyarban 

felhajtott a járdaszigetre és egy betonoszlopnak ütközött. Elfogásáig futva 

menekült tovább.  

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. 09. 15. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fsz.2. számú tárgyalóterem 

8.B.155/2021. halálos közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége 

2021. 09. 15. 8:30 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság a 3. számú főút bükkábrányi 

elágazásában 2019 szeptemberében történt közlekedési baleset ügyében. 

 

A vád szerint a vádlott leengedett tolólappal ellátott lassú járművével nem 

adta meg az elsőbbséget a tőle balról, a 3. számú főúton, a megengedett 

sebességet átlépve, motorkerékpárral érkező néhai sértettnek, aki a lassú 

jármű oldalának ütközött és a helyszínen életét vesztette. 

 

Az ügyben ítélet kihirdetése várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 15. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fsz. 6. számú tárgyalóterem 

8.B.167/2021. felfegyverkezve, a bűncselekmény elhárítására 

koránál, fogyatékosságánál fogva korlátozottan 

képes személy sérelmére elkövetett rablás 

bűntettének kísérlete 

2021. 09. 15. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint vásárlás szándékát keltette, majd pénzt követelt 

és hosszasan bántalmazta a sértetteket egy szomolyai kézműves üzletben. 

 

Az ittas vádlott 2021. január 30-án dél körül becsengetett a kézműves 

termékek árusításával foglalkozó idős sértettek házába azzal az ürüggyel, 

hogy lekvárt szeretne vásárolni. A sértett nővel kezdett beszélgetni, majd 

váratlanul agresszívvá vált, belerúgott az asszonyba, megragadta a haját és 

pénzt követelt tőle, majd perceken át testszerte ütötte és rugdosta, követelve, 

hogy mondja meg hol tartja a pénzt. Mivel a sértett a pénz átadását 

megtagadta, a vádlott a hajánál fogva az emeleti szobába vonszolta, ahol az 

idős, mozgásában korlátozott sértett férfi pihent. A vádlott a férfitól is pénzt 

követelt, azonban ő is azt válaszolta, hogy nincs pénzük otthon. A vádlott 

dühében a földre rántotta az idős férfit és többször belerúgott. Később ismét 

a nőre támadt, ököllel és tenyérrel többször megütötte, kitépte a füléből a 

fülbevalóját, átkutatta a táskáját, azonban pénzt továbbra sem talált. Ekkor 

egy 30 cm hosszúságú kést vett magához, melyet a kezében tartva ismét pénzt 

követelt. Távozása előtt azzal fenyegette meg a nőt, hogy ha bejelentést tesz 

a rendőrségen, este visszamegy, és feldarabolja, megöli mindkettőjüket. 

 

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


 

2021. 09. 15. 

Szerencsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

4.B.168/2020. közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 

bűntette 

2021. 09. 15. 

 

10:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak miatt indult büntetőügyben. 

 

A vádirat szerint az ittas vádlott 2020. május 5-én felszállt a Tiszalúcról 

Szerencs felé közlekedő személyvonatra, ahol a jegyvizsgáló a menetjegy 

átadását kérte tőle. A vádlott azt állította, hogy „most szabadult a börtönből” 

ezért nincs jegye, mire a jegyvizsgáló a szabadulást igazoló okirat bemutatását 

kérte a vádlottól. A vádlott sem a menetjegyet, sem az igazolást nem tudta 

bemutatni, ezért a jegyvizsgáló felszólította, hogy szálljon le a vonatról. A 

vádlott leszállt, majd a peronon álló jegyvizsgáló sértettet ököllel állon ütötte 

és trágár kifejezések használata mellett arcul köpte. A jegyvizsgáló 

közfeladatot ellátó személynek minősül. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 

2021. 09. 15. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. számú tárgyalóterem 

14.B.115/2021. súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2021. 09. 15. 

 

13:00 

Előkészítő ülést tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik a vádirat szerint 2020 augusztusában 

Tiszakarádon italozás közben szóváltásba kerültek a társaságukban lévő két 

sértettel. Az I. rendű vádlott az egyik sértettet többször ököllel arcon ütötte. 

Amikor a másik sértett a védelmére kelt, őt a II. rendű vádlott ütötte fejen. 

Időközben az I. rendű vádlott egy közeli ház udvaráról magához vett egy 

vasvillát és visszatérve a helyszínre azzal a sértettet fejen ütötte. Mindketten 

8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, azonban az I. rendű vádlott 

által használt eszközre és a támadott testrészre figyelemmel cselekménye 

súlyosabb következmény okozására is alkalmas volt. 

 

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. 09. 16. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I/127. sz. tárgyalóterem 

20.Fk.10/2021. 

 

 

különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntette 

 

2021. 09. 16. 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 bíróság a tárgyalást 2021. szeptember 23. napján folytatja. 

Információ: dr. Szabó Nikoletta 

sajtószóvivő 

46/815-355 • 30/845-7818 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 16. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I/118. sz. tárgyalóterem 

12.B.19/2021. 

 

nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette  

 

2021. 09. 16. 9:00 

Előkészítő ülést 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 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. 09. 16. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa Gy. úti épület Fsz. 28. tárgyalóterem 

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

más bűncselekmény 

2021. 09. 16. 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 így 

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. 

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. 09. 16. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa Gy. úti épület Fsz. 18. tárgyalóterem 

18.B.1449/2021. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette 

és más bűncselekmény 

2021. 09. 16. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020 júliusában Miskolcon a vasúti pályaudvar 

közelében volt élettársát szakításuk után rövid idővel egy vita hevében 

tapétavágó késsel a hátán megvágta és ezzel 8 napon belül gyógyuló sérülést 

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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 

2021. 09. 16. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa Gy. úti épület I/126. tárgyalóterem 

38.B.1168/2021. a bűncselekmény elhárítására idős koránál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2021. 09. 16. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság abban a büntetőügyben, 

amelyben a vádirat szerint a 68 éves sértett nő Miskolcon, 2021 februárjában 

délelőtt az egyik Szentpéteri kapui buszmegállóban várakozott, amikor az arra 

sétáló vádlott egy hirtelen mozdulattal megpróbálta kitépni az asszony 

kezében lévő táskát. A sértett szorította a táska fülét, azonban a vádlott ismét 

megrántotta azt, minek hatására a sértett a járdára esett és elengedte a 

táskát. A vádlott futásnak eredt, azonban a tettét két szolgálaton kívüli rendőr 

észrevette. A rendőrök feltartóztatták a férfit és a sértett részére visszaadták 

a táskát.  

Egy másik alkalommal a vádlott bement a Miskolc, Petneházy utcán lévő 

társasház egyik lakásába és onnan illatszereket, tabletet, 1 pár hangszórót 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 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 17. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

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

bűncselekmény 

2021. 09. 17. 8:00 

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 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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