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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. augusztus 29 - szeptember 02. 

 

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. 29. 

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

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

súlyos testi sértés vétsége 

2022. 08. 29. 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. 08. 30. 

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

25.B.2104/2021. hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 08. 30. 10:00 

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

a vádirat szerint 2020 szeptemberében Miskolc sétálóutcáján a vele szemben 

intézkedő közterület-felügyelőt meglökte, és próbálta megütni, illetve a 

szolgálati kutya szájkosarára csapott, majd bele is rúgott az állatba. Másik 

alkalommal, 2021 májusában a vádlott egy miskolci hajléktalanszálló 

dolgozójával kötekedett, valamint egy alkalommal ököllel arcon is ütötte. 

 

A terhelttel szemben hivatalos, illetve közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak bűntette miatt folyik eljárás. 

 

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. 08. 30. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

6.B.99/2021. kisebb értékre üzletszerűen elkövetett lopás 

bűntette és más bűncselekmények 

2022. 08. 30. 9:00 

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

ügyészség szerint 2019 májusa és 2020 novembere között 24 alkalommal tört 

be ózdi ingatlanokba, ahonnan kerti szerszámokat, műszaki cikkeket, élő 

állatot, terményt és egyéb ingóságokat tulajdonított el. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható.  

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 08. 30. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

24.B.107/2022. a sértett sanyargatásával, védekezésre képtelen 

személy sérelmére elkövetett személyi 

szabadság megsértésének bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 08. 30. 8:15 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki édesanyját és annak keresztlányát fenyegette, illetve bántalmazta több 

ízben az ügyészség szerint.  

 

A vádirati tényállás szerint a férfi erősen megromlott egészségi állapotú 

édesanyjával élt Szerencsen. Az idős asszonyt napi életvitelében 

keresztlánya segítette. A vádlott italozó életmódot folytatott és alkoholos 

befolyásoltsága esetén rendkívül agresszívvé vált. Több alkalommal 

megöléssel, a ház felgyújtásával, felrobbantásával fenyegette meg 

nőrokonait, édesanyját számos esetben bántalmazta, szidalmazta. Az idős 

nő védelmére keresztlánya kelt, de ilyen alkalmakkor a vádlott vele szemben 

is agresszívan lépett fel. Előfordult, hogy a sértetteket bezárta az ingatlanba.  

 

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. 08. 31. 

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

11.B.34/2022. az életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022. 08. 31. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint egy miskolci élelmiszerüzletben konfliktusba 

került a sértettel 2020 novemberében.  

 

A férfi hazaindult, de mivel nem hagyták nyugodni a történtek, azonnal 

visszaindult a helyszínre. A lakásából kilépve összetalálkozott a sértettel, akit 

minden előzetes szóváltás nélkül ököllel arcon ütött. A sértett hanyatt esett, a 

feje a földhöz csapódott és elveszítette eszméletét. A vádlott értesítette a 

mentőket. A férfi az ütés következtében közvetlen életveszélyes állapotba 

került, fejsérülései mintegy fél év alatt gyógyultak és maradandó 

fogyatékossága is keletkezett.  

 

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. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 08. 31. 

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

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

kísérlete 

2022. 08. 31. 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. 08. 31. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

7.B.25/2022. állatkínzás bűntette és más bűncselekmények 2022. 08. 31. 

 

8:00 

Tárgyalást 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. 

Akár a büntetőeljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 01. 

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. 09. 01. 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 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 09. 01. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

13.B.47/2022. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és 

más bűncselekmény 

2022. 09. 01. 13:00 

 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020. május elején az esti órákban 

Rudabányán előbb szóváltásba került, majd dulakodott a sértettel, akit egy 

favesszővel próbált bántani, majd a sikálóval védekező sértett után futott és 

a hozzá kerülő eszközzel tarkón ütötte őt. 

 

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. 09. 01. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

5.B.126/2022. a vízi közlekedés halált okozó gondatlan 

veszélyeztetésének vétsége 

2022. 09. 01. 13:00 

 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2021 szeptemberében a Tiszán közlekedett 

hajójával Tiszalök és Tiszatardos között. 

 

Ugyanebben az időben a néhai sértett egy másik férfi társaságában egy 

motorral ellátott ladikban a parttól mintegy 20 méterre horgászathoz 

készülődött. Egy elhaladó hajó által felvert hullámok miatt a csónakot 

keresztbe fordították a folyón, melyet a vádlott figyelmetlenségből és a 

szemébe sütő nap miatt későn észlelt, ezért nekiütközött. A baleset 

következtében a vádlott és utasa, valamint a néhai sértett és ismerőse is a 

vízbe estek. Előbbi három meg tudott kapaszkodni a ladikban, azonban a 

sértett partra úszása közben megfulladt.  

 

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. 09. 02. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • 2. számú tárgyalóterem 

7.B. 206/2022. a rablás bűntette 2022. 09. 02. 8:30 

 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2022 márciusában Mezőkeresztesen egy 

italbolt előtt megrúgta és ököllel fejen ütötte ivócimboráját annak 

érdekében, hogy értékeit elvegye tőle. A földre kerülő sértettre rátérdelt és 

ruházatát átkutatva elvette 150.000 Ft készpénzét és mobiltelefonját. 

 

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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