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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. április 18 - 22. 

 

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. 

  

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


 
 

 

2022. 04. 19. 

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

1.Bf.579/2021. közúti baleset okozásának vétsége 2022. 04. 19. 13:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki a nem jogerős ítélet szerint a 37. számú főúton 

közlekedve gondatlanságból három személynek súlyos, míg tíz személynek 

könnyebb sérüléseket okozott. 

 

Az elsőfokon eljárt Szerencsi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint 

a vádlott 2019 júniusában Miskolc felől Szerencs irányába közlekedett, amikor 

egy rovarcsípés miatt jobb kezével a lábához nyúlt és emiatt a gépkocsiját 

kissé balra kormányozva áttért a szemközti forgalmi sávba. Ezután hirtelen 

jobbra rántotta a kormányt, lehaladt az útpadkára, majd ismét erősen balra 

kormányzott és sodródni kezdett az úttesten, melynek következtében az 

ellentétes irányból közlekedő szlovák autóbusz bal első részének ütközött. A 

busz a baleset következtében egy útjelző oszlopnak, majd egy tuskónak 

csapódott. 

 

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

sérüléseket szenvedtek. Csak egyikük kapcsolta be biztonsági övét. A vádlottal 

együtt utazó testvére és kislánya szintén könnyebb sérüléseket szenvedett 

bekapcsolt biztonsági öv használata mellett. 

 

A járásbíróság közúti baleset okozásának vétsége miatt a vádlottat 1 év 2 

hónap szabadságvesztésre és 1 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte, a 

szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítéletet az 

ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője azonban felmentés, illetve 

enyhítés iránt 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. 19. 

Ózdi Járásbíróság •III. számú tárgyalóterem 

10.B.252/2021. tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek 

új pszichoaktív anyag kínálásával (átadásával) 

elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés 

bűntette 

2022. 04. 19. 8:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a nyolc vádlottnak az 

ügyében, akik 2020 decemberét megelőzően legalább 1 éven át szereztek 

meg és értékesítettek új pszichoaktív anyagokat, rendszeres 

jövedelemforrásnak tekintve azt. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak kiterjedt hálózatot működtettek Ózdon 

és a környező kistelepüléseken, ahol „herbált”, „biofüvet”, „biocigit” árultak a 

18 év körüli fiataloknak, de vevőik között voltak kiskorú személyek is.  

Az egyik fogyasztó 2020 augusztusában a biofüves cigaretta elfogyasztása 

után rosszul lett, életveszélyes állapotban kórházba szállították, ahol elhunyt. 

Halálát heveny szívmegállás és annak szövődményei okozták.  

 

A vádlottaknak fenti tevékenységükből több mint 5 millió Ft bevétele 

származott. 

 

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 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 20. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület földszint 13. számú tárgyalóterem 

24.B.1538/2020. költségvetési csalás bűntette 2022. 04. 20. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a 9 vádlottnak az ügyében, 

akikkel szemben költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 

indult eljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint az események idején polgármester foglalkozású 

vádlott és társai a foglalkoztatásukkal összefüggő valótlan tartalmú 

szerződést kötöttek, azonban a tényleges munkavégzésben nem kellett részt 

venniük, a munkavégzéssel kapcsolatos jelenléti íveket pedig nem a 

valóságnak megfelelően vezették.  

A szerződések alapján a fiktív módon foglalkoztatott vádlottaknak a 

polgármester foglalkozású vádlott a munkabért megelőlegezte, majd a 

foglalkoztatásra tekintettel a költségvetésből jogosulatlanul támogatást 

igényelt. A vádlottak 2015 és 2017 között a központi költségvetésnek közel 

négy és fél millió forint összegben vagyoni hátrányt okoztak.  

Ezen túlmenően az egyik vádlott 2016 évben, a polgármester foglalkozású 

vádlott segítségével, mint álláskereső kötött a munkáltatásával összefüggő 

támogatott foglalkoztatási szerződést úgy, hogy arra nem volt jogosult, mert 

egyéb megbízási jogviszonyára tekintettel havi rendszeres tiszteletdíjban 

részesült. A vádlott a szerződés szerinti munkavégzésben sem vett részt, 

azonban a szerződés alapján a költségvetéstől jogosulatlanul támogatást 

igényelt, mellyel egyszázezer forintot meghaladó összegben okozott vagyoni 

hátrányt a központi költségvetésnek. 

 

Az eljárás befejezése várható.  

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 21. 

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

20.B.13/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022. 04. 21. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség.  

 

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő vádlottak 2018. december 20. napján 

az esti órákban megjelentek a sértett gesztelyi ingatlanánál és a szemközti ház 

udvaráról hógolyókkal kezdték dobálni azt. A zajra a sértett és családtagjai 

kimentek az udvarra, majd az idő közben futva menekülő vádlottak után 

eredtek. A közterületi világítás fényében a sértett számára egyértelművé vált 

az elkövetők kiléte, ezért testvérével együtt hazaindultak. 

 

Az I. rendű vádlott azonban nem engedte távozni a sértett férfit és 

hozzátartozóját, felszólította a II. rendű vádlottat – aki eközben a közelben 

lévő lakatlan házból különböző szerszámokat hozott –, hogy vasvillát is 

készítsen elő. Ezt követően I. rendű vádlott a kézhez vett négyágú vasvillával 

a sértett mellkasa felé szúrt, aki azonban elfordult, így az eszköz a sértett bal 

vállába szúródott 10 cm mélyen. A szúrás következtében a férfi a földre esett, 

az I. rendű vádlott pedig távozott a helyszínről. 

 

A történteket követően ismeretlen személyek különböző eszközöket dobáltak 

a sértett és testvére felé, majd a még helyszínen tartózkodó II. rendű vádlott 

egy vascsövet dobott feléjük.  

 

Amennyiben a sértett férfi nem fordul el, a szúrás súlyos és közvetetten 

életveszélyes sérülést eredményezhetett volna, mivel légmell nagy 

valószínűséggel kialakult volna. 

 

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. 21. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem  

17.B.151/2021. kifosztás bűntette és más bűncselekmények 2022. 04. 21. 9:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

akivel szemben kifosztás bűntette, valamint zaklatás miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlott a volt élettársával igyekezett helyreállítani korábbi 

kapcsolatát, ezért 2020 decemberében több alkalommal felkereste a nőt 

Kazincbarcikán. Mikor kiderült a férfi számára, hogy az asszony időközben új 

párkapcsolatot létesített, a jelenlegi élettársat és a nőt is veréssel és 

megöléssel fenyegette.  

Fenti eseményeket követően a vádlott 2021 januárjában Kazincbarcikán 

összetalálkozott az arra gyalogosan haladó sértettel, aki baráti viszonyt ápol a 

vádlott volt élettársának új párjával. A vádlott a sértettnél barátja holléte után 

kérdezősködött. A vádlott – miután kérdésére a sértett azt válaszolta, hogy 

neki semmi köze nincs a vádlott magánéletéhez – egy alkalommal, ököllel 

megütötte a férfi halántékát, mely ütés annak orrát is érte. A földre kerülő 

sértett félelmében mozdulatlan maradt, a vádlott ekkor kivette a sértett 

nadrágjának zsebéből az abban lévő 6.000 forint összegű készpénzt és 

távozott a helyszínről. 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ:  dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 21. 

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

40.B.1648/2021. 

 

 

pénzhamisítás bűntette 2022. 04. 21. 14:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik 2019 januárjában ismeretlen személytől származó hamis, 100 

euró címletű bankjegyekkel próbáltak meg fizetni egy határmenti szlovák 

település vendéglőjében, illetve két ózdi benzinkúton. 

 

A bankjegyek gyenge minőségű hamisítványok voltak, amelyek sorozatszámai 

megegyeztek, azonos módon, tintasugaras nyomtatóval készültek. 

Tartalmazták ugyan az euró bankjegyek főbb rajzolati ismérveit, de a papír 

minősége és a biztonsági elem hiánya miatt a hivatásszerűen pénzkezeléssel 

foglalkozó személyek megtévesztésére nem voltak alkalmasak, viszont a 

bankjegyet nem ismerő számára megtévesztőek lehettek. 

 

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. 22. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

12.B.135/2021. bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 04. 22. 8:00 

Tárgyalást 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.  

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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