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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. augusztus 22 - 26. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2022.El.I.D.4/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) értelmében 2022. június 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. 08. 22. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

11.Fk.79/2022. 

 

 

a bűncselekmény elhárítására idős koránál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett rablás bűntette  

2022. 08. 22. 12:30 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a fiatalkorú férfiaknak az 

ügyében, akikkel szemben rablás bűntette és más bűncselekmény miatt indult 

eljárás. 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott Ózdon sétált a II. rendű vádlottal, amikor 

először egy 75 éves sértettet támadtak meg hátulról: a földre lökték és táskáját 

próbálták elvenni tőle – sikertelenül; majd egy 82 éves férfit bántalmaztak: 

nyakán megütötték, lábait kirúgták és a dulakodás során nadrágzsebéből 

2.000 forintot vettek ki. A sértettek korukból és vékony testalkatukból 

adódóan a bűncselekmény elhárítására nem voltak képesek. Mindketten 

nyolc 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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2022. 08. 23. 

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

40.B.1648/2021. 

 

 

pénzhamisítás bűntette 2022. 08. 23. 13:00 

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. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 08. 24. 

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

19.B.66/2022. 

 

 

kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette 

2022. 08. 24. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a nőnek és férfinak az 

ügyében, akikkel szemben csalás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és élettársa, a II. rendű vádlott 

megállapodtak abban, hogy internetes csalás keretében fognak rendszeres 

jövedelemre szert tenni. A terheltek 2019 augusztusa és októbere között 

egyetlen mobiltelefont hirdettek eladásra, amellyel valójában sohasem 

rendelkeztek és nem is állt szándékukban a megrendelt és előre kifizetett 

árucikket megküldeni. Ily módon összesen nyolc személyt tévesztettek meg, a 

sértettek 130.000 – 140.000 forint közötti összegeket utaltak át a vádlottaknak 

a termék ellenértékeként.  

 

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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