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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. április 25 - 29. 

 

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 20. 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. 25. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület II. emelet 221/b. tárgyalóterem 

15.B.1108/2021. fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 04. 25. 

 

13:00 

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

a vádirat szerint 2020 júliusának egyik estéjén egy miskolci társasházi lakásba 

csengetett be és magát postai alkalmazottnak adta ki. Az ajtót nyitó idős 

asszonyt a férfi meglökte, gázriasztó-pisztolyt fogott rá és pénzt követelt tőle. 

A sértett közölte, hogy nem tud pénzt adni. A férfi ekkor a gumilövedékkel 

töltött fegyvert az asszony arcához emelte és közvetlen közelről meglőtte. A 

történtek hatására végül sikerült több, mint 150 ezer forintot magához vennie, 

majd a vérző sértettet magára hagyta, a lakás ajtaját kívülről bezárta. 

 

Az esemény másnapján a vádlott egy mezőkövesdi családi házba csengetett 

be és útbaigazítást kért az ajtót nyitó férfitől. Miután a sértett elmagyarázta az 

útirányt, visszaindult a lakásba, azonban a vádlott ekkor a gázriasztó-

pisztolyával a férfi feje felé lőtt, de a bejárati ajtót találta el. 

 

Néhány nappal később a vádlott egy soproni mobiltelefon-üzletben jelent 

meg, ahonnan a kipróbálás után magával vitt egy készüléket, majd az utána 

eredő eladóra fogta rá fegyverét. 

 

A fenti cselekmények idején a vádlott egy mezőkövesdi gyógyszertár bejáratát 

és egyik ablakát is megrongálta. 

 

Az eljárás befejezése és ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 26. 

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

1.Bf.370/2021. halálos tömegszerencsétlenséget eredményező 

közúti baleset gondatlan okozásának vétsége 

2022. 04. 26. 8:15 

 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa az M3-as 

autópálya mezőkeresztesi szakaszánál 2016 decemberében történt 

buszbaleset ügyében. 

 

Az elsőfokon eljárt Mezőkövesdi Járásbíróság által megállapított tényállás 

szerint a vádlott nő az általa vezetett személygépkocsival 2016. december 

17-én éjjel, az M3-as autópálya kivilágítatlan szakaszán, a belső sávban 

haladt Budapestről Debrecen irányába, kb. 110-120 km/h sebességgel.  

Ugyanezen az útvonalon a külső sávban 100 km/h sebességgel közlekedett 

egy utazási társaság autóbusza, két sofőrrel és 80 utassal. Csapadék nem 

esett, azonban a párásodás miatt az út nedves volt, a hőmérséklet kevéssel 

fagypont alatti. Az autópálya mezőkeresztesi szakaszánál a vádlott elhaladt 

a busz mellett, amikor az autó megcsúszott, a busz előtt átsodródott a külső 

forgalmi sávba és a szalagkorlátnak ütközött. Az autóbusz sofőrje balra 

kormányozott, de nem tudta elkerülni az ütközést, a vádlott autója a busz 

oldalának, majd a busz a bal oldali szalagkorlátnak ütközött, ami 

megbillentette az autóbuszt és az az oldalára borult. Az ütközést követően 

az autópályán közlekedő járművek közül több is a baleset helyszínére ért, 

melyek egy része már nem tudott időben megállni, így azok többszörösen 

egymásba sodródtak. A baleset következtében 5 személy életét vesztette, 

többen maradandó fogyatékosságot, illetve 8 napon túl gyógyuló 

sérüléseket, míg 21 személy könnyebb sérüléseket szenvedett.  

 

Az elsőfokú bíróság szerint a baleset a vádlott által vezetett gépkocsi 

váratlan, a vádlottól független megcsúszása és sodródása miatt következett 

be. A vádlott részéről tehát sem a baleset, sem az autóbusszal való ütközés 

nem volt elhárítható, ezért a bíróság a vádlottat felmentette. 

 

Az ítélettel szemben az ügyészség fellebbezett. 

 

A bizonyítási 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. 26. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 18. tárgyalóterem 

32.B.1145/2021. erőszakkal, felfegyverkezve, csoportosan 

elkövetett magánlaksértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 04. 26. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik az eddigi adatok szerint 2020 húsvét vasárnapján azért fenyegethettek 

meg egy borsodi kistelepülésen élő családot, hogy vonják vissza az ellenük tett 

feljelentést. 

 

A vádirati tényállás szerint a sértetti család 2020. április 12-én a délutáni 

órákban házuk udvarán tartózkodott, amikor az utcán megjelent az I. és a IV. 

rendű vádlott, akik testvérek és akikkel régóta rossz viszonyban álltak. A két 

férfi az utcáról kiabálva fenyegette meg a sértetteket, hogy ha nem vonják 

vissza a hozzátartozójukkal szemben tett feljelentését, bántalmazni fogják 

őket. Ekkor még nem mentek be a család udvarára, a fenyegetések után 

távoztak a helyszínről. 

 

Rövid idő elteltével azonban már négyen, apjukkal és unokatestvérükkel 

tértek vissza a házhoz, kezükben különböző szúró- és vágóeszközökkel, 

többek között vasvillával, kapával, karóval illetve fűrész lánccal. Ekkor már 

nem csak fenyegették a családot, hanem a különböző eszközökkel a kerítést 

ütögették, szurkáló mozdulatokat tettek, majd a kaput belökve bementek az 

ingatlan udvarára és az ott tartózkodókat bántalmazták is. A támadás 

következtében a sértettek közül többen 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedtek. 

 

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. 26. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

11.B.51/2021. rablás bűntette 2022. 04. 26. 9:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki a 

vádirat szerint elhatározta, hogy az Ózd Árpád vezér úton lévő dohányboltból 

fog pénzt szerezni. Tudott a trafikban lévő biztonsági kameráról, ezért annak 

érdekében, hogy a felvételek alapján később ne tudják beazonosítani, a saját 

ruházatára további nadrágot és pulóvereket, a fejére kapucnit húzott, az arcát 

szájmaszkkal takarta el, majd egy 20 cm pengehosszúságú konyhakéssel a 

dohánybolthoz ment. Az üzletbe belépve elővette a magával vitt kést, azt 

maga elé tartotta és azt mondta az eladónőnek, hogy „Adjad ide az összes 

pénzt, gyorsan, igyekezz!” Az eladó félelmében kinyitotta a pénztárgépet, mire 

a gyanúsított benyúlt a kasszába, kivette a benne lévő pénzt, és a mintegy 

160.000.-forinttal elfutott.  

 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 04. 26. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.178/2021. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és 

más bűncselekmény 

2022. 04. 26.  14:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020. augusztus 8-án Múcsony egyik utcáján 

ordítozni kezdett édesapjával, a földre lökte és rátérdelt, majd miután ököllel 

többször fejen ütötte, egy 8 cm pengehosszússágú bicskával szúró 

mozdulatot próbált a nyaka felé tenni. A vádlott azonban nem járt sikerrel, 

mert a társaságukban lévő két másik személy lelökte őt a sértett testéről. 

Ekkor a vádlott egyikük felé fordult és kérdőre vonta, hogy miért szólt bele a 

vitába, majd bicskájával mellkason szúrta a férfit, akinek súlyosabb mellüregi 

sérülése csak a véletlennek köszönhetően maradt el.   

 

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. 27. 

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

10.B.748/2021. zaklatás vétsége 2022. 04. 27. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, akivel 

szemben személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett 

zaklatás vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és élettársa, illetve hat hónapos 

gyermekük 2020 júniusában egy miskolci villamoson utaztak. A gyermeket 

babakocsiban a villamos csuklórészénél hagyták, ők pedig leültek. A 

villamosvezető erősebb fékezésére a babakocsi felborult és a gyermek kiesett 

belőle, ám ezt a vádlott és élettársa nem vették észre, egy utas szólt nekik. A 

szülők szidalmazni kezdték egymást, majd a nő leszállt a villamosról, a vádlott 

férfi pedig trágár módon ordítozni kezdett az utasoknak és a villamosvezető 

felé indult, hogy számon kérje a fékezésért. Ezt megelégelve a vádlott elé állt 

a sértett és felszólította, hogy hagyjon fel cselekményével, amelyre válaszként 

a vádlott az arcába ordítva megfenyegette. A sértett határozott fellépése miatt 

további incidens nem történt. 

 

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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2022. 04. 27. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 14. számú tárgyalóterem 

33.B.493/2022. közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 

bűntette 

2022. 04. 27. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akit az ügyészség szerint 2021 februárjában az esti órákban 

mentővel szállítottak a miskolci kórház sürgősségi osztályára. A férfi 

agresszívan lépett fel az őt ellátó egészségügyi dolgozókkal szemben, őket 

mindvégig szidalmazta, majd egy fém érfogót vett magához, azt a feje felé 

emelte és szúró mozdulatot tett a személyzet irányába, többször kijelentve, 

hogy megöli őket. A dolgozók a szomszédos vizsgáló helyiségbe menekültek.  

 

Egyik kollégájuk észlelte a történteket, de a vádlott az ő irányába is csapó 

mozdulatot tett az eszközzel, így a sértett egy műanyag széket maga elé 

tartva lépett be a helyiségbe, így sikerült az ágyhoz szorítania támadóját, aki 

mindvégig szúró mozdulatokat tett felé. Az időközben odaérkező biztonsági 

őrök csavarták ki a férfi kezéből az érfogót. 

 

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. 27. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

3.B.247/2021. hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 04. 27. 8:30 

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik 2018 decemberében Vizsolyban trágár módon rendőröket szidalmaztak. 

 

A vádirati tényállás szerint 2018. december 6-án délután Vizsolyban közúti 

baleset történt, amelynek okozója a III. rendű vádlott fia volt, aki a rendőri 

intézkedést megelőzően elhagyta a helyszínt, ezért szükségessé vált 

előállítása. Több rendőr a vétkes sofőr házához indult, amelynek udvaráról 

testvére, az I. rendű vádlott a megjelent rendőröket trágár szavakkal illette és 

életveszélyesen fenyegette. 

Eközben a baleset helyszínére érkező mentőautó körül kisebb tömeg gyűlt 

össze, köztük a II. rendű és III. rendű vádlott, akik közönséges, vulgáris 

kifejezésekkel szidalmazták és verekedni hívták az ott intézkedő rendőröket. 

A II. rendű vádlott ökölvívó állást foglalt el, a levegőbe ütött és rúgott, ezért 

vele szemben könnygázspray-t kellett alkalmazni. 

 

A vádlottak fenti cselekménye alkalmas lehet hivatalos személy elleni erőszak 

bűntettének megállapítására, amelyet azáltal követhettek el, hogy a 

rendőröket jogszerű eljárásukban erőszakkal vagy fenyegetéssel 

akadályozták. 

 

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. 27. 

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. 27. 10:00 

Ítéletet hirdet 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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2022. 04. 28. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas út 2. szám I. emelet 155. tárgyalóterem  

3.Bf.592/2021. információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csalás bűntette 

2022. 04. 28. 

 

8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki hatósági adategyeztetésre hivatkozva megszerezte 

a sértettek bankkártyaadatait, majd azokat felhasználva több százezer forint 

kárt okozott a számlatulajdonosoknak.  

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott a büntetés-

végrehajtási intézetben ismerte meg az időközben szabadlábra került társát, 

akivel továbbra is kapcsolatot tartottak. A vádlott a büntetés-végrehajtási 

intézetben ismeretlen módon hozzájutott egy mobiltelefonhoz, melynek 

segítségével hatósági adategyeztetésre hivatkozva megszerezte a sértettek 

bankkártyájához tartozó, internetes vásárláshoz szükséges adatokat. Az 

adatokat közölte a társával, aki nem tudott azok megszerzésének módjáról, 

és az adatok felhasználásával 2017. november 27. és december 28. között 

nyolc esetben, alkalmanként 20.000 és 386.000.- forint közötti összegben 

vásároltak élelmiszert, mobiltelefont és eszközöltek mobiltelefon 

egyenlegfeltöltést.  

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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Miskolci Járásbíróság • Dózsa György út 4. Földszint 18. számú tárgyalóterem 

18.Fk.346/2022. különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben és 

üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 04. 28.  8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottnak az 

ügyében, akik a vádirat szerint egy büntetőeljárásban tárgyi bizonyítékként 

felmerülő biztonsági kamerafelvétel „eltüntetéséért” cserébe 10 millió forintot 

kértek a sértettől, aki 4 millió forintot át is adott. Egy hónappal később annak 

ürügyén, hogy a korábban megsemmisített felvételen kívül még egy létezik, 

további 25 millió forintot kértek, amelyből a sértett 10 millió forintot adott át. 

 

A vádlottak néhány hónappal később egy jól jövedelmező kábítószer-üzlet 

ötletével álltak elő, amelybe a sértettet is beavatták. A történet azonban 

kitalált, valós kábítószer nélküli, a sértett számára hitelessé tett történet volt. 

A vádlottak célja az volt, hogy a felvázolt ügylet megvalósítása során a sértett 

által összegyűjtött több tíz millió forint készpénzt megszerezzék. 

 

Egy alkalommal az I. rendű vádlott 23 millió forintot kért kölcsön a sértettől, 

amelyet nem adott vissza. 

 

A vádlottak valamennyi cselekményükkel tévedésbe ejtették a sértettet, a tőle 

megszerzett pénzösszegeket a kitalált történetekben szereplő személyeknek 

nem adták tovább, azokkal az I. rendű vádlott rendelkezett, de valamennyi 

társa tudott arról, hogy a cél a sértett megkárosítása. Mindösszesen 117 millió 

forint kárt okoztak, amely nem térült meg. 

 

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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