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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. április 4 -8. 

 

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. 04. 

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

8.Bf.80/2022. felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy 

elleni erőszak bűntette 

2022. 04. 04. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, akivel szemben hivatalos személy elleni erőszak és 

más bűncselekmény miatt folyt büntetőeljárás az Encsi Járásbíróságon. 

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott férfit 2021 

februárjában egy másik eljárás kapcsán, intézkedés céljából keresték fel encsi 

lakóhelyén a rendőrök. Amikor a vádlott észrevette a rendőrségi autót, futva 

menekülni kezdett és csak többszöri felszólításra állt meg, majd két kézzel 

megragadott egy mintegy 10 kg súlyú, fémlábú irodaszéket, a magasba 

emelte és a rendőr feje felé ütött vele. A sértett kezével kivédte a támadást, 

de 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. 

 

A bíróság a vádlottat felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt 2 év 6 hónap 

szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. 

 

Az ítélettel szemben a vádlott és védője enyhítés érdekében fellebbezett. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

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

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

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

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett 

rablás bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2022. 04. 04. 8:00 

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

az ügyészség szerint saját nagyanyját akarta kirabolni. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2020 októberében lopási szándékkal 

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

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

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

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

közölte, tudja, hogy ma kapott nyugdíjat. 

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

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

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

dühében értékes műszaki cikkeket tört össze és ismét életveszélyesen 

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

szenvedett, koránál és egészségi állapotánál fogva a bűncselekmény 

elhárítására korlátozottan képes személynek tekinthető. 

 

Akár bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

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

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

4.B.80/2021. halálos közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége 

2022. 04. 04. 

 

10:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság a 2017 júliusában Bodrogkisfalud 

közelében történt közúti baleset ügyében. 

 

A vádirat szerint 2017. július 5-én a délutáni órákban a 37. számú főúton 

haladt az I. rendű vádlott személygépkocsijával, előtte vele azonos irányban 

közlekedett a néhai sértett egy tehergépkocsival. Velük szemben, ellentétes 

irányból érkezett a II. rendű vádlott egy nyergesvontatóból és egy 

félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel. Mindhárom sofőr a megengedettnél 

kismértékben magasabb sebességgel haladt. A kamion gumiabroncsai, illetve 

fékrendszere rossz műszaki állapotban voltak, amelyek miatt a jármű nem 

megfelelően fékeződött, illetve balra mozdult el. 

Az I. rendű vádlott a néhai sértett előzésébe kezdett annak ellenére, hogy 

észlelte a szemből jövő II. rendű vádlottat, és azt, hogy a manőver biztonságos 

végrehajtásához nem áll rendelkezésre elegendő távolság. Mindezt a II. rendű 

vádlott is észlelte és vészfékezésbe kezdett, valamint jobbra kormányzott. Az 

I. rendű vádlott az előzést befejezve visszatért a menetirány szerinti forgalmi 

sávba, ekkor a sértett teherautója és a II. rendű vádlott által vezetett kamion 

kb. 15 méterre volt egymástól és a vészfékezés – és fent részletezett műszaki 

hiányosságok – miatt a kamion balra sodródott, és a sértett teherautójának 

ütközött. Mindkét jármű a padkán lehaladva az úttest melletti füves-bokros 

részen állt meg. A sértett a baleset során elszenvedett sérülései miatt később 

elhunyt, míg a II. rendű vádlottnak 8 napon belül gyógyuló sérülései 

keletkeztek. 

 

Az 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. 05. 

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

20.B.16/2021. 

 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022. 04. 05. 9:00 

Tárgyalást 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.  

A fenti cselekmény miatt bekövetkezett sérülések külön-külön is nyolc napon 

túl gyógyuló, súlyos sérülések voltak, melyek közül néhány közvetlenül 

életveszélyes is.  

Az 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. 05. 

Szikszói Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

12.B.162/2020. új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette  2022. 04. 05. 

 

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.  

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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2022. 04. 05. 

Ózdi Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

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

bűncselekmény 

2022. 04. 05. 9:00 

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 2022. április 7. napján 9 órától a IV. tárgyalóteremben 

folytatódik. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 06. 

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

14.B.1094/2021. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette 2022. 04. 06. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a letartóztatásban lévő 

vádlottnak az ügyében, akivel szemben az ügyészség felfegyverkezve 

elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat.  

 

A vádlott a vádirat szerint 2020 júniusának egyik estéjén Ongán követni 

kezdett, majd megállította a kerékpározó kiskorú sértettet, akit értékeinek 

átadására szólított fel, miközben egy félbetört sörösüveggel ütő, szúró 

mozdulatokat tett. A sértett a fenyegetés hatására hagyta, hogy a vádlott 

kivegye kerékpárja elülső kosarában lévő kerékpárpumpát, majd újabb 

felszólítás és fenyegető mozdulat után a sértett átadta az övtáskájában lévő 

mobiltelefonját is. A vádlott az értékek elvétele után elszaladt.   

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 06. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 22. számú tárgyalóterem 

22.B.1224/2021. garázdaság bűntette és más bűncselekmény 2022. 04. 06. 8:00 

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

az ügyészség szerint 2020 júliusában indulatos állapotban Miskolc 

Bábonyibérc városrészén egy parkoló autó visszapillantó tükrét ütötte le egy 

bottal. Az egyik házból három személy a vádlott után szaladt, egyiküket a 

vádlott a bottal megütötte, majd elmenekült. A kár több, mint 300 ezer forint. 

 

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. 06. 

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

19.B.1737/2021. jelentős kárt okozó, bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett csalás bűtette és más 

bűncselekmények 

2022. 04. 06. 10:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben többek között jelentős kárt okozó, 

bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt indult 

büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint az I., II., III. és V. rendű vádlottak internetes 

társkereső hirdetések útján idősebb, egyedülálló személyekkel, főként 

férfiakkal ismerkedtek meg, és bizalmukba férkőzve különböző összegeket 

csaltak ki tőlük. A IV., VI., VII. és VIII. rendű vádlottak – nem tudva a 

pénzösszegek eredetéről – rendelkezésre bocsátották bankszámláikat és a 

készpénz felvételében működtek közre. Az okozott kár mindösszesen 

körülbelül 20 millió forint. 

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. 06. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

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

bűncselekmény 

2022. 04. 06. 13:00 

Tárgyalást 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. 

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 07. 

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

(távmeghallgatás) 

15.B.14/2021. előre kitervelten, nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel és védekezésre képtelen személy 

sérelmére elkövetett emberölés bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 04. 07. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, 

védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 

indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint a vádlott férfi - aki a sértett unokája volt – valamint az unoka 

élettársa elhatározták, hogy megszerzik az idős sértett szerencsejátékon nyert 

és megtakarított pénzét, valamint a nagypapa megfélemlítésével elérik, hogy 

a sértett az általa használt lakásból végleg idősek otthonába költözzön. 

Mindezek érdekében 2019. április 1-jén éjjel a sértett ingatlanához mentek, 

annak fa kerítéséről több elemet lefeszítettek és egy kővel a ház utcafronti 

ablakát is betörték, de a sértett az ijedtség ellenére sem akart idősek 

otthonába költözni.  

A vádlottak azonban mielőbb hozzá akartak jutni a sértett pénzéhez, néhány 

nappal később éjjel visszamentek az idős férfi lakásához, ahová az egyik ablak 

betörését követően jutottak be. Miközben értékek után kutattak, az egyik 

szobában rátaláltak az alvó sértettre. Attól félve, hogy az idős férfi felébred és 

felismeri őket, a vádlott nő felszólítására a sértett unokája egy csaknem 

három kilogramm súlyú követ dobott a férfi fejére, majd a magukkal vitt késsel 

mindketten többször megszúrták, megvágták a sértett arcát, nyakát és 

mellkasát. A sértett a bántalmazás következtében olyan súlyos sérüléseket 

szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt.  

A vádlottak átkutatták a lakást, azonban a sértett megtakarított pénzét nem 

találták meg, ezért távoztak. Az unoka azonban nem nyugodott bele a 

történtekbe, ezért újra visszament a házhoz, ahonnan 3.000.- forint 

készpénzt, egy karórát és egy gyűrűt vitt magával, összesen 87.000.- forint 

értékben. 

 

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. 07. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.Fk.72/2021. csoportosan elkövetett rablás bűntette 2022. 04. 07. 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. 
 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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