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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. január 10 -14. 

 

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 2021. november 18. 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 és a 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. 01. 10. 

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

8.Bf.557/2021. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 01. 10. 13:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a 

szomszédjával erőszakoskodó karcsai férfi ügyében  

 

Az elsőfokon eljáró Sátoraljaújhelyi Járásbíróság által megállapított tényállás 

szerint a vádlott 2020 májusában Karcsán felfeszítette a sértett házának 

ajtaját, hogy onnan értékeket vigyen el, azonban a sértett időközben hazaért, 

így a vádlott kiment az udvarról, majd később egy késsel tért vissza és azzal 

fenyegetőzve 2.000 forintot követelt, amelyet a sértett át is adott neki. Néhány 

órával később a vádlott enni kért a sértettől, aki megsajnálta, ételt készített 

neki és a bejárati ajtóhoz vitte, a vádlott azonban ismét késsel a kezében 

életveszélyesen fenyegetni kezdte. A sértett párszáz forint aprópénzt tudott 

összeszedni és átadni a vádlottnak, aki ezután erőszakoskodott az idős 

asszonnyal, de a sértett könyörgésére felhagyott a cselekményével. 

Távozóban még megfenyegette a sértettet, hogy ha értesíti a rendőrséget, 

akkor meg fogja ölni. 

 

A bíróság a vádlottat négy bűncselekményben mondta ki bűnösnek: rablás 

bűntette, szexuális erőszak bűntette, lopás vétségének kísérlete és 

kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete miatt 13 év 6 hónap 

szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, egyúttal kizárta a 

feltételes szabadság kedvezményéből.  

 

Az ítélettel szemben az ügyészség súlyosítás iránt, míg 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. 01. 10. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

3.B.394/2021. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette 2022. 01. 10. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint egy baltával fenyegette a házibuliban 

résztvevő vendégeket. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és jelen eljárásban meg nem vádolt 

fiatalkorú társa 2020. november 6-án egy sályi lakóházban rendezett 

összejövetelen szóváltásba került két hölgy vendéggel, akiket – illetve a 

védelmükre kelő férfit – tettleg bántalmazták. A fiatalkorú személy az autó 

ablakait beütötte, berúgta, a vádlott pedig egy 60 m hosszú fanyelű baltával 

életveszélyes fenyegetések mellett többször beleütött a jármű 

lemezkapujába. 

 

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. 01. 10. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

11.B.1/2021. közúti veszélyeztetés bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 01. 10. 9:00 

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

ügyészség szerint 2019 januárjában jogosítvány nélkül, bódult állapotban 

közlekedett Ózdon. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott férfivel szemben a rendőrök intézkedést 

kívántak foganatosítani, azonban a vádlott a megkülönböztető fény-és 

hangjelzés ellenére nem állt meg, hanem intenzív gyorsításba kezdett és a 

megengedett sebességet túllépve számos KRESZ szabályt megszegve 

menekült. Ennek során többek között egy terelőszigetet balról került meg, 

illetve más sofőröket hirtelen fékezésre és irányváltoztatásra kényszerített.  

A vádlott végül Sajópüspöki településen állt meg, ahol az őt követő rendőrök 

átvizsgálták személygépjárművét, melyben kábítószer-gyanús növényi 

származékot találtak. A férfival szemben alkalmazott gyorsteszt pozitív 

eredményt mutatott. 

A büntetőeljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 01. 11. 

Szikszói Járásbíróság • Fsz. 2. számú tárgyalóterem  

12.Fk.154/2021. 

 

rablás bűntette és más bűncselekmény 2022. 01. 11. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Szikszói Járásbíróság annak a fiatalkorú vádlottnak 

az ügyében, aki 2021. január 6-án Alsóvadászon a sértett lakásán végzett 

munkát, majd egy kis idő múlva együtt italozni kezdtek és megbeszélték, hogy 

elmennek a boltba. A vádlott ekkor látta, hogy a sértett 8.000 forint készpénzt 

tesz a nadrágzsebébe. A bolt felé sétálva a vádlott pénzt kért a sértettől, aki 

ennek nem tett eleget, erre válaszul a fiatalkorú terhelt egy kerítésnek lökte a 

férfit, aki aztán a földre esett. A vádlott célirányosan kivette a pénzt a sértett 

ruházatából és elfutott. 

 

Másik alkalommal, 2020. december 31-én a vádlott egy másik alsóvadászi 

ingatlanból tűzifát vitt 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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 12. 

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

24.B.1538/2020. költségvetési csalás bűntette 2022. 01. 12. 9:00 

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. 

 

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. 01. 12. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. számú tárgyalóterem 

14.B.115/2021. súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmény 

2022. 01. 12. 8:30 

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirati tényállás szerint 2020 augusztusában Tiszakarádon egy 

utcai verekedés során ököllel, illetve vasvillával bántalmazták a sértetteket. 

 

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. 01. 12. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 10. számú tárgyalóterem 

14.B.111/2021. hivatalos személy elleni erőszak 

bűntette 

2022. 01. 12. 13:00 

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a férfinak az 

ügyében, aki erőszakkal akadályozta a vele szemben jogszerűen fellépő 

fegyőri intézkedést.  

 

A vádirat szerint a vádlott 2020 januárjában a büntetés-végrehajtási intézet 

sétaudvaráról a fogvatartási épületbe visszatérve megtagadta a szolgálatot 

teljesítő fegyőr azon utasítását, hogy kabátját vegye le és tegye az 

öltözőszekrénybe. A vádlott hangos szitkozódására két másik fegyőr is a 

helyszínre sietett, akik a férfi karját megfeszítve próbáltak rá bilincset 

helyezni, a vádlott azonban az intézkedésnek ellenállt, a fogásból kiszabadult 

és a sértett őr bal karját megragadva maga felé rántotta őt. Miután a 

sértettnek sikerült a vádlott fogásából kikerülnie, a zárkába kísérték a férfit, 

aki megfenyegette az egyik fegyőrt, hogy fegyvert készít és azzal megöli.    

 

Az 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. 01. 12. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

4.B.273/2021. hamis vád bűntette 2022. 01. 12. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint hamisan vádolt meg egy férfit egy rongálás 

kapcsán. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott nő 2021. január 18-án a tiszaújvárosi 

buszpályaudvar várótermének ajtaját ittas állapotban egy veszekedés 

hevében dühében megrúgta, amellyel 86.000 forint kárt okozott. A rendőri 

intézkedés során valótlanul azt állította, hogy a rongálást a barátja követte el, 

ez alapján a férfivel szemben büntetőeljárás indult. 

 

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. 01. 13. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 118. számú tárgyalóterem  

12.B.19/2021. 

 

nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette  

 

2022. 01. 13. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a négy vádlottnak az 

ügyében, akikkel szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat tartalma szerint a vádlottak pénzszerzés céljából 2019. november 2. 

napján együtt mentek be egy szalonnai ingatlanba, ahol otthon találták annak 

idős lakóját is. A négy férfi ezt követően rátámadt a 85 éves asszonyra, 

többször fejen ütötték. A sértett az így elszenvedett sérülések következtében 

még a helyszínen életét vesztette.  

Az ügyben határozathirdetés várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 01. 13. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület földszint 28. számú tárgyalóterem 

9.B.469/2021. halálos közúti baleset okozásának vétsége és 

más bűncselekmény 

2022. 01. 13. 13:00 

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

2019 novemberében Bőcsön elütött egy kerékpárost. 

A vádirat szerint a vádlott a reggeli órákban Hernádkak irányába közlekedett 

autójával, amikor a mellette ülő kiskorú gyermekéhez fordult és így nem 

észlelte az előtte, vele azonos irányban, kerékpárral haladó sértettet, akit a 

jármű jobb első részével elütött. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, 

hogy a helyszínen életét vesztette. A vádlott – bár észlelte a balesetet – a 

helyszínen nem állt meg, hanem segítségnyújtás nélkül továbbhaladt. 

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. 01. 13. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

8.B.273/2021. felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy 

elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény 

2022. 01. 13. 8:00 

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

vádirat szerint 2021 februárjában az esti órákban új pszichoaktív anyagot 

fogyasztott, amitől bódult állapotba került. Ebben az időben a lakóhelyén 

rendőrök keresték fel intézkedés céljából egy általa aznap korábban elkövetett 

lopási cselekmény gyanúja miatt. Amikor a vádlott észrevette a rendőrségi 

autót, futva menekülni kezdett és csak többszöri felszólításra állt meg; 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 büntetőeljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 13. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

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

más bűncselekmény 

2022. 01. 13.  8:00 

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. 
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