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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. szeptember 6-10. 

 

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. 06. 

Szikszói Járásbíróság • földszint 2. sz. tárgyalóterem 

3.B.162/2020. új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette  2021. 09. 06. 

 

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.  

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 06. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

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

erőszak bűntette és más bűncselekmény 

2021. 09. 06. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a hét vádlottnak 

az ügyében, akik 2020 novemberében rendőrökre támadtak Sajókazán. 

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

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

rendőrök felfigyeltek az elfogatóparancs hatálya alatt álló férfira és vele 

szemben intézkedni kívántak, azonban ő menekülni kezdett. Amikor utolérték 

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

és egyikük ruházatát rángatta. A férfi családja rövid időn belül értesült az 

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

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

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

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

szorított kezét ütésre emelte. A dulakodásnak a könnygázspray alkalmazása 

és az időközben megérkező erősítés vetett véget. 

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. 07. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület földszint 26. sz. tárgyalóterem 

20.B.5/2021. emberölés bűntette 2021. 09. 07. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat tartalma szerint a vádlott 2020. január 29-én napközben alkoholt 

fogyasztott, azonban elfogyott a pénze, ezért elhatározta, hogy bemegy a 

sértetthez és azzal az ígérettel szerez pénzt tőle, hogy a tartozását később 

ledolgozza. A vádlott 19 óra körül bekopogott a sértett sályi otthonába, pénzt 

kért tőle, azonban a nő elküldte, majd az ajtót kulcsra zárta. A vádlott 

mindenképpen pénzhez akart jutni, ezért visszafordult és berúgta az ajtót. Az 

előszobába érve a sértettre támadt, az asszonyt egy 4-5 centiméter átmérőjű, 

mintegy fél méter hosszú fa karóval többször fejen ütötte. Az ütések olyan 

nagy erejűek voltak, hogy a karó több darabra tört, a sértett pedig a padlóra 

zuhant. A vádlott a magatehetetlen sértett ujjain lévő három aranygyűrűt 

lehúzta, majd távozott a lakásból. Útközben a gyűrűket egy ismerősének 

eladta, a kapott pénzből alkoholt és cigarettát vásárolt. A sértett 

koponyasérülései miatt a helyszínen életét vesztette. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 07. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I/125. számú tárgyalóterem 

3.Bf.214/2021. foglalkozás körében elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2021. 09. 07. 9:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

férfinak az ügyében, akit idén januárban a Kazincbarcikai Járásbíróság 

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt 192 

ezer forint összegű pénzbüntetésre ítélt. 

Az elsőfokú bíróság által megállapított ítéleti tényállás szerint a vádlott 2016 

óta egy borsodi vadásztársaság sportvadász tagja volt. A férfi 2018 

novemberében sportvadászaton vett részt, melyet megelőzően 

balesetvédelmi oktatásban részesült. A vadászat során a vádlott és a 

vadászaton hajtóként résztvevő sértett egy dombon haladtak, amikor a 

vádlott, megszegve a vadászati és a balesetvédelmi szabályokat, a sörétes 

vadászfegyverével a domb lejtős irányába, a magas fűvel és bokrokkal benőtt 

terület felé lövést adott le, mely eltalálta a sértettet. A sértett bal karjába, bal 

és jobb lábába sörétlövedékek fúródtak, mely miatt nyolc napon belül 

gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. 

A vádlott beismerte a cselekmény elkövetését és tettét megbánta, amelyet a 

bíróság a büntetés-kiszabás során enyhítő körülményként értékelt. 

Az ítélettel szemben a vádlott és védője enyhítés érdekében, az ügyész 

súlyosítás végett fellebbezett. 

 

Határozathozatal várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 07. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I/109. számú tárgyalóterem 

(távmeghallgatás) 

19.B.52/2019. emberölés bűntettének kísérlete 2021. 09. 07. 

 

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. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 07. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

6.B.90/2021. rablás bűntette és más bűncselekmény 2021. 09. 07. 8:00 

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

aki lakásában rabolta ki alkalmi ismerősét Ózdon 2020 decemberében. 

 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett férfi együtt italoztak és a sértett több 

kört fizetett a társaságnak. A vádlott ekkor észlelte, hogy nagyobb mennyiségű 

készpénz van a tárcájában. Azzal az ürüggyel, hogy hazakíséri a sértettet, a 

lakásáig ment vele, majd ott pénzt követelt tőle. Amikor a sértett a pénz 

átadását megtagadta, a vádlott ököllel, nagy erővel megütötte őt. A sértett 

megijedt, elővette a nadrágja zsebéből a pénztárcáját, amelyet a vádlott elvett 

tőle a benne lévő 220 ezer forinttal együtt. Távozása előtt a vádlott egy 

kerámia tárgyat dobott a televízió képernyőjéhez, további 150 ezer forint kárt 

okozva. 

 

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. 07. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

5.B.52/2021. tömegszerencsétlenséget eredményező 

közúti baleset gondatlan okozásának vétsége 

2021. 09. 07. 

 

13:00 

 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint 2019 júniusában Miskolc felől Szerencs irányába 

közlekedett autójával a 37. számú főúton, amikor a vádirat szerint egy 

rovarcsípés miatt jobb kezével a lábához nyúlt és emiatt a gépkocsit kissé balra 

kormányozva áttért a szemközti forgalmi sávba, majd hirtelen jobbra rántotta 

a kormányt, lehaladt az útpadkára, ezután ismét erőteljesen balra 

kormányzott és sodródni kezdett az úttesten és az ellentétes irányból 

közlekedő szlovák autóbusz bal első részének ütközött. A busz az ütközés 

következtében egy útjelző oszlopnak, majd egy tuskónak ütközött. 

A busz utasai közül hárman 8 napon túl, kilencen 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedtek. 

 

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. 08. 

Miskolci Törvényszék • I/113. sz. tárgyalóterem 

9.B.43/2019. különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntette 

2021. 09. 08. 8:15 

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

a vádirat szerint 2018 áprilisában egy felmosó nyelével okozta a férje halálát 

a miskolci otthonukban. 

 

A vádirat szerint a vádlott már hosszabb ideje erőszakos magatartást 

tanúsított a néhai férjével szemben. A szomszédok rendszeresen hallották a 

hangoskodást, szidalmazást, illetve több alkalommal láttak bántalmazást is. 

A cselekmény elkövetésének napján, 2018. április 19-én a vádlott ismeretlen 

okból a lakásuk fürdőszobájában ismét ütni kezdte a sértettet, puszta kézzel 

és egy műanyag felmosónyéllel. Az ütések többsége a sértett koponyáját érte. 

Az erősen vérző sértettet a konyhába kísérte, leültette, majd a szomszédoktól 

elkérte a mentők telefonszámát és értesítette őket. A kiérkező mentők a 

sértettet eszméletlen állapotban, életjelenségek nélkül találták, újraélesztése 

nem vezetett eredményre. Halálát erőszakos úton szerzett sérülései 

következtében beálló vérzéses sokk okozta, amely az átlagost meghaladó 

testi, lelki gyötrelemmel járt. A vádlott tagadja a cselekmény elkövetését. 

 

Perbeszédek és ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

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

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

16.Fk.72/2021. csoportosan elkövetett rablás bűntette 2021. 09. 09. 8:00 

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 bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

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

Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem 

11.B.10/2021. rablás bűntette 2021. 09. 09. 10:00 

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.- forint lefoglaltak, így az okozott kár 

részben megtérült.   

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2021. 09. 10. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

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

bűncselekmény 

2021. 09. 10. 10:00 

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 tárgyalás 2021. szeptember 17-én 8 órakor folytatódik. 
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