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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. április 11 - 15. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2021.El.I.D.10/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) értelmében 2022. április 4. 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 csak előzetes regisztráció esetén, pillanatnyi testhőmérséklet mérés nélkül, 

az eljárási cselekményt megelőzően 10 perccel léphetnek be. Előzetesen regisztrálni legkésőbb 

az eljárási cselekményt megelőző munkanap 15:00 óráig lehet;  

- 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, azonban a maszkot bárki jogosult használni, a maszkhasználat 

senki számára nem tiltható meg. Az épületek bejáratainál kihelyezett kézfertőtlenítő 

használata kötelező. 

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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2022. 04. 11. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Földszint 21. számú tárgyalóterem 

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

kísérlete és más bűncselekmény 

2022. 04. 11. 8:30 

Tárgyalást 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. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 11. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Földszint 28. számú tárgyalóterem 

6.B.15/2021. életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett 

súlyos testi sértés vétsége 

2022. 04. 11. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a nőnek az ügyében, akivel 

szemben életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés 

vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint a vádlott egy Miskolc-Bábonyibérc városrész közelében lévő 

ingatlanban tartózkodott a cselekmény idején másfél éves, illetve három 

hónapos gyermekével, valamint sógornőjével és annak két és fél éves 

gyermekével. Az ebédhez vizet forraló sógornő az udvarra ment ki és a 

gyermekek felügyeletét a szomszéd szobában lévő vádlottra bízta, aki abból a 

célból, hogy tápszert készítsen, a fazékhoz lépett és egy pohárral merített 

belőle, azonban könyökével véletlenül lelökte az edényt és a forró víz az ott 

játszó két nagyobb gyermekre ömlött. A vádlott ahelyett, hogy segített volna, 

a gyermekeket otthagyta és visszament a másik szobába, hogy kisfiát 

megetesse. A sértettek II. fokú égési sérüléseket szenvedtek. 

 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 11. 

Miskolci Járásbíróság • Földszint 19. számú tárgyalóterem 

10.B.2324/2021. hivatalos személy elleni erőszak bűntette  2022. 04. 11. 8:00 

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

a vádirat szerint 2021. július 7-én Miskolc belvárosában közlekedett autójával, 

amikor jogosulatlanul vette igénybe az autóbusz forgalmi sávot. A közelben 

intézkedő rendőrök észlelték a terhelt cselekményét és egyikük a megfelelő 

karmozdulattal megállásra szólította fel, amelynek a sofőr nem 

engedelmeskedett, hanem sebességének megváltoztatása nélkül 

továbbhaladt. A vádlott a rendőr ismételt felszólításainak sem tett eleget, 

ezért a sértettnek el kellett lépnie a jármű elől, hogy az elütést megelőzze. A 

menekülő férfit a rendőrök autóval követni kezdték mintegy 3 km-en át, amely 

során a vádlott többször lényeges mértékben túllépte a megengedett 

sebességet. Végül otthonához érkezve állt meg, ekkor trágár kifejezésekkel 

illette a hatóság tagjait, egyiküket meg is lökte, majd öt rendőr együttes 

erőfeszítésével lehetett ellenállását megtörni és megbilincselni. 

 

Akár a büntetőeljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 12. 

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

20.B.21/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 04. 12. 

 

8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a testvérpárnak az ügyében, 

akik a vádirat szerint az egyikük szomszédságában élő házaspárt 

életveszélyesen bántalmazták. 

 

A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott és a sértetti házaspár Miskolcon 

nem messze laktak egymástól és évek óta haragos viszonyban voltak. 2019. 

december 7-én az I. rendű vádlott és testvére, a II. rendű vádlott a sértettek 

háza előtt haladt el, amikor ismét szóváltásba keveredtek. A vádlottak az I. 

rendű lakására visszaérve – részben ittasságuk folytán – egyre inkább dühbe 

gurultak és elhatározták, hogy közösen „megijesztik” a sértetteket. Harisnyát 

húztak a fejükre és egy kapanyéllel, illetve karóval tértek vissza a sértettek 

házához, ahova a nyitott ajtón keresztül bejutottak. Az I. rendű vádlott a 

kapanyéllel több alkalommal fejen ütötte a sértett nőt, míg a II. rendű vádlott 

a karóval bántalmazta a férfit. Mindketten védekezésre képtelen állapotba 

kerültek, ezután a vádlottak távoztak. A sértettek életveszélyes 

koponyasérüléseket szenvedtek. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 12. 

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

12.B.2/2022. előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több 

ember, valamint részben tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete 

2022. 04. 12. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a nőnek az ügyben, aki a 

vádirat szerint 2020. április 10-én éjjel szándékosan gyújtott fel egy miskolci 

családi házat azért, hogy annak lakóit megölje.   

A vádirati tényállás szerint a vádlott a ház nyitott teraszán található kanapét 

acetonnal lelocsolta, majd meggyújtotta, az így okozott tűz pedig átterjedt a 

lakás tetőszerkezetére is. A lakóknak sikerült kimenekülniük, a tüzet a kiérkező 

tűzoltók oltották el.  

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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2022. 04. 12. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 28. számú tárgyalóterem 

9.B.1574/2021. halált okozó ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette és más bűncselekmények 

2022. 04. 12. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik az ügyészség szerint 2020. április 12-én éjjel a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Újcsanálos és Sóstófalva települések között elütöttek egy gyalogost, 

majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtottak. 

 

A vádirati tényállás szerint az ittas állapotban lévő vádlottak éjjel fél 

tizenegykor a II. rendű vádlott tulajdonában álló személyautóval közlekedtek 

a 3702. számú úton, az autót az I. rendű vádlott vezette. A férfi a gépjármű 

sebességét nem a látási viszonyoknak megfelelően választotta meg, ezért 

későn vette észre és elütötte a vele azonos irányba szabálytalanul haladó 

gyalogost. A sértett az ütközés miatt az út jobb oldalán lévő füves területre 

esett. A vádlottak a balesetet követően megálltak, kiszálltak az autóból, majd 

anélkül, hogy segítséget nyújtottak volna, elhagyták a helyszínt. A sértett 

súlyos sérülései miatt életét vesztette.  

 

A büntetőeljárás  befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 12. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

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

koránál, fogyatékosságánál fogva korlátozottan 

képes személy sérelmére elkövetett rablás 

bűntettének kísérlete 

2022. 04. 12. 8:30 

Tárgyalást 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 büntetőeljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 12. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.130/2021. kifosztás bűntette 2022. 04. 12. 13:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a két vádlottnak az 

ügyében, akik 2017-ben kisebb szlovák településeken időskorú, magyarajkú 

sértettek sérelmére rendszeresen követtek el vagyon elleni 

bűncselekményeket oly módon, hogy őket félrevezették, figyelmüket 

elterelték és lakásaikból készpénzt és más értéktárgyakat vettek magukhoz 

összesen kb. 5 millió forint értékben. 

 

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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2022. 04. 13. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Földszint 28. számú tárgyalóterem 

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

kísérlete 

2022. 04. 13. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik 2019 őszén Ricsén támadtak haragosukra. 

 

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

án este ittas állapotban összeszólalkoztak Ricse egyik utcájában a sértettel, 

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

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

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

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

védekezésképpen lábon rúgta, így nem találta el. 

 

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

A védekező mozdulat hiányában komolyabb, életveszélyes sérülést is 

szenvedhetett volna. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 13. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

4.B.273/2021. hamis vád bűntette 2022. 04. 13. 10:00 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint hamisan vádolt meg egy férfit egy rongálás 

kapcsán. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott nő 2021. január 18-án a tiszaújvárosi 

buszpályaudvar várótermének ajtaját ittas állapotban egy veszekedés 

hevében dühében megrúgta, amellyel 86.000 forint kárt okozott. A rendőri 

intézkedés során valótlanul azt állította, hogy a rongálást a barátja követte el, 

ez alapján a férfivel szemben büntetőeljárás indult. 

 

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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2022. 04. 14. 

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

4.B.11/2022. hivatalos személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete  

2022. 04. 14. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a rendőrökre bajonettel támadó 

borsodi férfi ügyében.  

 

A vádirati tényállás szerint a rendőrség előállítás céljából intézkedni kívánt a 

vádlottal szemben, ezért 2021. december 14-én a hajnali órákban a miskolci 

járőrök megjelentek a férfi lakóhelyén és felszólították, hogy menjen ki, vesse 

alá magát a rendőri intézkedésnek. A vádlott a felszólításoknak nem tett 

eleget, a szobájában eltorlaszolta magát, majd az ablakon keresztül próbált 

menekülni, azonban meglátva az udvaron álló rendőröket, elállt ettől a 

szándékától. A rendőrök a szoba eltorlaszolt ajtaját befeszítve jutottak be a 

helyiségbe, ahol szemben találták magukat a vádlottal, aki egy 40 cm 

hosszúságú, 25 cm pengehosszúságú, jó heggyel rendelkező bajonettel 

támadt két ízben az egyik rendőrre. A sértett az első szúró mozdulat elől ki 

tudott térni, illetve társai el tudták hárítani a második támadást, a bajonett 

hegye azonban a rendőr mellkasától mindössze néhány centiméterre állt 

meg. Ezt követően a rendőrök testi kényszert alkalmaztak a vádlottal 

szemben, megbilincselték, majd előállították. 

 

Az eljárás befejezése nem várható, az ügyben 2022. május 9. napján 8 

órakor az I. emelet 109. tárgyalóterembe tűztek tárgyalást. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 125. számú tárgyalóterem  

3.Bf.406/2020. ügyvédi visszaélés bűntette 2022. 04. 14. 13:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak az ügyvéd foglalkozású 

vádlottnak az ügyében, aki az Ózdi Járásbíróság nem jogerős elsőfokú ítélete 

szerint hivatását felhasználva csalást, sikkasztást, ügyvédi visszaélést és 

okirathamisítást követett el. 

 

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott 2012. évben teljes körű jogi képviselet 

ellátására kötött tartós megbízási szerződést a sértett gazdasági társaság 

képviselőjével. A sértett a megbízási díjat rendszeresen fizette a vádlottnak. 

2013-ban a sértett képviselője 15 millió forint összegű követelése 

érvényesítésére kérte a vádlottat, melynek teljesítésére az ügyvéd a megbízási 

szerződés keretein belül ígéretet tett, azonban semmilyen intézkedést nem 

foganatosított. A vádlott mulasztása miatt a sértett a követelését az adós 

céggel szemben indult felszámolási eljárásban nem tudta érvényesíteni. Egy 

másik alkalommal a sértett társaság jelzálogjog törlése iránti ügyintézésre 

adott megbízást a vádlottnak. A vádlott ígértet tett az ügyintézésre, azonban 

munkát nem végzett, eljárást nem kezdeményezett a sértett érdekében. 

2013-ban a vádlottat egy magánszemély ügyfele azzal bízta meg, hogy tegyen 

feljelentést a nevében. A vádlott erre ígéretet tett, a sértettet téves 

információkkal látta el, azonban az ügyben nem intézkedett. 

2016 áprilisában a vádlott 1.200.000 forintot vett át egyik ügyfelétől azért, 

hogy ügyében perújítást kezdeményezzen. A megbízás teljesítésével 

kapcsolatban a sértettel és családtagjaival valótlan információkat közölt, 

munkája igazolására hamis okiratokat mutatott nekik. Miután kiderült, hogy 

semmit nem tett a megbízás teljesítése érdekében, az átvett megbízási díjat 

visszafizette. 

2017-ben az ügyvéd vádlott ingatlan adásvételi szerződés készítésére kapott 

megbízást. A megállapodás szerint a vevő a vételár utolsó részletét a vádlott 

letéti számlájára utalta át. A vádlott az átutalt pénzt nem fizette ki a 

jogosultaknak, őket valótlan állításokkal hitegette, majd több hónap elteltével 

a pénz egy részét átadta nekik, azonban több mint 3.000.000 forinttal nem 

számolt el. 

A járásbíróság a vádlottat 4 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte és 

véglegesen eltiltotta foglalkozása gyakorlásától. Az ítélettel szemben az 

ügyészség, a vádlott és a védő is fellebbezett. 

 

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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Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

14.B.80/2021. halált okozó, foglalkozás körében elkövetett 

veszélyeztetés vétsége és más bűncselekmény 

2022. 04. 14. 

 

8:30 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint több munkavédelmi előírást megszeghetett, 

amely a néhai sértett halálához vezetett. 

 

A vádlott által vezetett gazdasági társaság a BorsodChem Zrt. területén bérelt 

raktárépületet. A karbantartási és állagmegóvó munkákat a bérlő volt köteles 

elvégezni, ennek azonban nem tett eleget, ezért az épület aljzatát gödrök, 

víznyelők tarkították és a megfelelő világítás sem volt biztosított. 

 

2018. november 18-án a dolgozók, köztük a néhai sértett állványozási munkát 

végzett. A vádlott a helyszínen tartózkodott, irányította és felügyelte a 

munkavégzést. A dolgozók a munkavégzést megelőzően balesetvédelmi 

oktatásban részesültek és rendelkeztek a szükséges védőfelszereléssel is. A 

munkanap végén a vádlott utasítására a sértett és társa a bérelt 

raktárépületben állványcsöveket pakolt, a vádlott azonban nem ellenőrizte 

sem a munkafolyamatot, sem azt, hogy a dolgozók viselik-e a munkavédelmi 

eszközöket, a munkaterületet elhagyta. A sértett saját elhatározása alapján 

ekkor már nem viselte a fejvédő sisakot. Pakolás közben az egyenetlen 

padlózaton megbotlott, elesett és fejét beütötte. Kollégája észlelte, hogy a 

sértett eszméletlenül fekszik a földön, arca véres. A vádlott, miután értesült a 

történtekről és látta a sértett rossz állapotát – azért, hogy eltitkolja a 

munkabalesetet – nem hívott mentőt és azt a munkavállalóknak is megtiltotta. 

Felszólította a sértett szintén ott dolgozó fiát, hogy maga vigye be édesapját a 

kórházba. A sértett a baleset során többszörös koponyatörést, agyzúzódást 

szenvedett, majd a kórházba szállítás másnapján a szakszerű ellátás ellenére 

elhunyt.  

 

A vádlott mind a raktárépület karbantartási munkáinak elmulasztása, mind a 

biztonságos munkavégzés felügyelete körében több munkavédelmi előírást 

megsértett, ugyanakkor az okfolyamatban közrehatott az is, hogy a sértett 

nem viselte a fejvédő sisakot. 

 

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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Kazincbarcikai Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

17.Fk.41/2021. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette  2022. 04. 14. 

 

9:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a két férfinak az 

ügyében, akikkel szemben felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt 

indult büntetőeljárás, mert késsel követelték a sértett mobiltelefonját a 

borsodi városban.   

A vádirat tartalma szerint a felnőtt és a fiatalkorú vádlott 2020. július 6-án az 

esti órákban együtt voltak Kazincbarcikán, amikor az egyik középiskola előtti 

téren észrevették a sértettet, megszólították, kérték, hogy a nála lévő 

mobiltelefont mutassa meg. A fiatal férfi a vádlottak kérését megtagadta, mire 

a vádlottak azzal fenyegették meg, hogy megverik, leszúrják. Az idősebb 

vádlott elővett a nadrágja zsebéből egy kb. 6-7 cm hosszú kést, melyet a 

sértettnek megmutatott, miközben azt állította, hogy „ő 14 évet ült börtönben, 

bárkit leszúr”. Ezután a fiatalkorú vádlott tenyérrel arcon ütötte a sértettet, aki 

a történtek hatására átadta a mobiltelefonját és annak vezetékes 

fülhallgatóját a vádlottaknak. Közben a sértett elhatározta, hogy édesapjától 

fog segítséget kérni a vádlottakkal szemben: egy másik telefon átadásának 

ürügyén elhívta a vádlottakat a házukhoz, majd az ingatlan előtt a fiatalkorú 

terhelt kezéből kicsavarta a korábban átadott telefont és beszaladt a házba, 

ahol édesapjának elmondta a történteket. A sértett édesapja a vádlottakat 

elzavarta, majd értesítette a rendőrséget.  

Akár a bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

7.B.25/2022. állatkínzás bűntette és más bűncselekmények 2022. 04. 14. 

 

10:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a sajónémeti 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben állatkínzás bűntette miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint 2021 júniusában a vádlott nő elhatározta, hogy 

felhagy fiatal felnőtt kutyája tartásával, mivel az állat számos alkalommal a 

láncát eltépve elkóborolt tőle. Az asszony az I. rendű vádlottat kérte meg arra, 

hogy a kutya lábait drótozza össze, száját kösse be, tegye egy zsákba és 

autóbusszal vigye el az ebet egy közeli településre, majd ott dobja ki. A feladat 

végrehajtása érdekében 5.000 Ft készpénzt és egy darab drótot adott át az I. 

rendű vádlott férfi részére, aki végül a Sajó folyó partján a kutyát egy kővel 

fejbeverte és a nyakán lévő dróttal együtt a folyóba dobta.  

Az ebet – fennakadva a Sajóban – másnap a helyi önkormányzat munkatársai 

találták meg elesett állapotban, majd értesítették a hatóságokat és az 

állatvédőket. Az I. rendű vádlott bántalmazása következtében a kutya 

koponyája betört, sérülései különös szenvedést okoztak számára, mely az 

állat pusztulását is okozhatta volna. 

A vádlott férfi ezen túlmenően, 2020 augusztusa és 2021 májusa között egy 

borsodi kistelepülésen lévő, lakatlan házba tört be, ahol magához vett egy 

65.000 Ft értékű motoros fűkaszát, melyet később értékesített. 

Nem sokkal ezen cselekménye után egy másik ingatlanhoz ment, ahol a 

tetőszerkezetet megbontva jutott be a lakatlan házba. Innen különböző 

műszaki és ruházati cikkeket vitt magával, melyeket ugyancsak értékesített. 

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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