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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. szeptember 27 – október 1. 

 

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. 09. 27. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelt 126. számú tárgyalóterem 

(távmeghallgatás) 

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

bűntette 

2021. 09. 27. 

 

9:00 

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. 

 

 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. 09. 27. 

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

12.B.6/2021. emberölés bűntette 2021. 09. 27. 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. 

 

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. 09. 28. 

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

 

19.B.52/2019. 
 

emberölés bűntettének kísérlete 2021. 09. 28. 

 

8:30 

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

a vádirat szerint 2018 novemberében Ózdon az esti órákban egy bozótvágóval 

4-5 csapást mért az előle menekülő, majd futás közben eleső sértettre. A 

halálos kimenetelű eredmény csak a szerencsének köszönhetően maradt el 

 

Perbeszédeket hallgat meg a Törvényszék, akár ítélethirdetés is 

várható. 

Információ: dr. Szabó Nikoletta 

sajtószóvivő 

46/815-355 • 30/845-7818 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 28. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 126. számú tárgyalóterem  

 

1.Bf.340/2021. 
 

rablás bűntette 2021. 09. 28. 

 

13:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság 

azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik 2020 decemberében Ózdon az utcán 

rabolták ki az éppen arra járó sértett nőt.  

Az elsőfokon eljáró Ózdi Járásbíróság által megállapított tények szerint a 

vádlott nő és férfi 2020. december 1-jén együtt italoztak, majd amikor az ital 

elfogyott, elhatározták, hogy pénzt fognak szerezni valakitől, amiből alkoholt 

fognak vásárolni. Megbeszélték, hogy kimennek az utcára és ha útközben 

találkoznak valakivel, akár erőszakkal is megszerzik az értékeit. Később 

felfigyeltek a Bolyki főúton haladó sértett nőre, követni kezdték, majd amikor 

a sértett az üzemanyagtöltő állomást elhagyta, a férfi mellé lépett és 

felszólította, hogy adja át a táskáját. A sértett ezt megtagadta, ezért a férfi 

arcon ütötte, a vállán lévő táskát megragadta és húzni kezdte. A sértett 

továbbra is erősen tartotta a táskáját, miközben segítségért kiáltott. Ekkor a 

vádlott nő is beavatkozott az eseményekbe és befogta a sértett száját. A 

vádlottak közös erővel a földre rántották a sértettet és elvették a táskáját, a 

benne lévő 8.000 forint készpénzzel, a sértett telefonjával, valamint személyes 

irataival, majd elfutottak a helyszínről.  

Az elsőfokú bíróság a férfit társtettesként elkövetett rablás bűntette miatt 5 

év szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra, a nőt társtettesként 

elkövetett rablás bűntette és okirattal visszaélés vétsége miatt 4 év 6 hónap 

szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlottak és védőik 

fellebbeztek. 

 

Információ: dr. Szabó Nikoletta 

sajtószóvivő 

46/815-355 • 30/845-7818 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 29. 

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

11.B.15/2020. életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2021.09.29. 13:00 

Ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt indult 

büntetőeljárás. 

 

A vádlott és sértett ismerősök, akik között a vádbeli cselekményt megelőzően 

már kialakult tettlegességig fajuló szóváltás. 

A vádirat szerint 2018 decemberében a sértett és barátai egy homrogdi 

sörözőben szórakoztak, amikor a vádlott csatlakozni szeretett volna hozzájuk, 

de a sértett korábbi konfliktusuk miatt a baráti közeledést elutasította. Emiatt 

vitatkozni kezdtek, amelynek a záróra vetett véget ideiglenesen. A sértett és 

társai, valamint a vádlott is hazaindult. 

Útközben a vádlott meggondolta magát és odament a sértetthez és 

társaságához, majd veszekedni, lökdösődni kezdtek, míg szét nem 

választották őket. A verekedés néhány perccel később ismét folytatódott: a 

vádlott ököllel arcon ütötte a sértettet, aki elesve a fejét egy betonszegélybe 

ütötte és életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett. 

Az eljárás során adat merült fel arra vonatkozóan, hogy a sértettnek a sérülés 

következtében maradandó fogyatékossága is kialakulhatott, ezért a 

törvényszéknek e körülményt is vizsgálnia kellett. 

 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021. 09. 30. 

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

20.B.13/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2021. 09.30. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette miatt indult büntetőügyben. 

 

A vádirat szerint a vádlottak 2018. december 20-án, sötétedés után hógolyóval 

dobálták meg a sértettek házának ablakait, majd elfutottak. A sértettek annak 

érdekében, hogy az elkövetők személyéről meggyőződjenek, követték a 

vádlottakat. Miután az utcai lámpa fényében felismerték őket, haza indultak. 

Ezalatt a vádlottak különböző szerszámokat – vasvillát, vascsövet, seprőt, 

kapát – vettek magukhoz és a két sértettre támadtak. Az egyik vádlott egy 

négyágú vasvillával a sértettek egyikének mellkasa felé szúrt, azonban a 

sértett elhajolt a szúrás elől, így a vasvilla a bal vállába fúródott. A fiatalabb 

vádlott egy vascsövet dobott a sértettek irányába kézsérülést okozva ezzel a 

másik sértettnek.  

 

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. 27. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa Gy. úti épület Fsz. 22. számú tárgyalóterem 

22.B.129/2021. információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csalás bűntette 

2021. 09. 27. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik sportfogadási csalásokkal több millió forint kárt okoztak. 

 

A vádirati tényállás szerint a III. rendű vádlott által üzemeltetett miskolci 

bárban szerencsejáték és sportfogadások lebonyolítására alkalmas terminál 

is működött, amelyet a pultosként dolgozó IV. rendű vádlott kezelt. Az I. és II. 

rendű vádlottak 2018 nyarán több alkalommal úgy kötöttek sportfogadásokat, 

hogy annak ellenértékét nem, vagy csak részben fizették meg a 

vendéglátóegység felé. Erre a III. rendű vádlott teremtett lehetőséget, aki az I. 

és II. rendű vádlott kérésére „meghitelezte” a tranzakciókat, és a szelvényeket 

magánál tartva a nyereményből remélte a tartozás kiegyenlítését. Az 

ellenértéket a terminált üzemeltető kft. térítette meg a Szerencsejáték Zrt. 

felé. 

 

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. 27. 

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

15.B.344/2021. fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2021. 09. 27. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik a vádirat szerint 2020 augusztusában egy emődi telephelyen fegyveresen 

rabolták ki a sértettet. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak előzetesen megállapodtak, hogy az 

egyikük által ismert emődi telephelyen készpénzt vesznek magukhoz. Arcukat 

eltakarva, gázriasztópisztollyal érkeztek a helyszínre, ahol a sértett éppen 

rakodási munkát végzett. Őt a II. rendű vádlott gázspray-vel fújta le és a 

gépjárműbe próbálta zárni, de a sértettnek sikerült kiszabadulnia, azután 

dulakodni kezdtek. Eközben az I. rendű vádlott a sértett tárcáját, benne iratait 

és mintegy egymillió forint készpénzt vett magához, majd távozott, őt követte 

a dulakodással felhagyó II. rendű vádlott is. A sértett utánuk indult, amelyre 

válaszként a II. rendű vádlott néhány méter távolságból több lövést adott le a 

nála lévő gáz-riasztó pisztolyból. 

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. 27. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

12.B.112/2021. garázdaság vétsége és más bűncselekmény 2021. 09. 27. 

 

9:00 

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. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 27. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

11.B.143/2021. kifosztás bűntette és más bűncselekmények 2021. 09. 27. 

 

13:00 

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

akivel szemben kifosztás és lopás miatt indult büntetőeljárás.  

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2021. június 19-én hajnalban a sértett ózdi 

ingatlanához ment, annak egyik nyitott ablakán a szúnyoghálót öngyújtóval 

meggyújtotta, majd a keletkezett résen át bemászott a lakásba. Az alvó sértett 

mellett lévő 65.000 forint értékű mobiltelefont magához vette és távozott a 

házból. Ezután a garázs lezárt ajtajáról a lakatot lefeszítette, bement az 

épületbe, ahonnan egy láncfűrészt próbált elvinni, miközben a házban 

tartózkodók a zajra felébredtek és tetten érték a férfit.  

 

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. 28. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

16.B.82/2021. maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás 

körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

vétsége 

2021. 09. 28. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint egy sajókazai telephely vezetőjeként több 

munkavédelmi előírást megszegett és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a 

bálázógép működés közben „berántsa” egy dolgozó karját. A sértett karját 

amputálni kellett, ezért az ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó, 

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt 

vádat. 

 

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. 29. 

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

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

bűntette 

2021. 09. 29. 8:00 

Előkészítő ülést 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.   

 

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. 29. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

12.B.135/2021. bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2021. 09. 29. 13:00 

Előkészítő ülést 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 számon kérő 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 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. 29. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

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

bűncselekmény 

2021. 09. 29. 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 lehetővé teszi, hogy a bíróság – amennyiben 

annak törvényi feltételei fennállnak – az előkészítő ülésen ítélettel 

döntsön a vádlottak 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. 30. 

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

(távmeghallgatás) 

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

csalás bűntette 

 

2021. 09. 30. 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 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. 30. 

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

9.B.1469/2021. maradandó fogyatékosságot okozó, 

foglalkozás körében elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2021. 09. 30. 8:00 

 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a csomagolóanyag 

gyártásával foglalkozó cég vezető tisztségviselőjeként és a gépek 

karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokat ellátó személyként 

tevékenykedő vádlottnak az ügyében, akivel szemben maradandó 

fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat szerint a sértett a cég miskolci telephelyén 2019 nyarán egy egyedi 

gyártású, házilagos kivitelezésben gyártott, mechanikusan állítható, elektromos 

meghajtású hengersáncoló géppel végzett munkát, melyen sem védőburkolat, 

sem optikai berendezés – amely a hengerek veszélyes terét lezárná – nem volt. 

Az eszköz használata közben a sértett bal kezének négy ujja a hengerek közé 

került, a működésben lévő, forgó kések azonnal amputálták az ujjak felső ízeit. A 

sértett segélykiáltására munkatársa figyelt fel, aki vészleállító kapcsoló hiányában 

a munkagép asztallapja alatt elhelyezett kapcsolóval állította le a gépet, majd a 

sértett karját a hengerek ellentétes irányú mozgásba hozásával sikerült kihúzni.  

 

A vádlott több munkavédelmi előírást megszegett, ezzel a sértett testi épségét 

közvetlen veszélynek tette ki, melynek következtében a sértettnél maradandó 

fogyatékosság állt be.  

 

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. 30. 

Szikszói Járásbíróság • Fsz. 2. számú tárgyalóterem 

3.B.162/2020. új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette  2021. 09. 30. 

 

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 
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