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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. január 17 -21. 

 

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. 17. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz.17. számú tárgyalóterem 

14.B.25/2021. súlyos testi sértés bűntette  2022. 01. 17. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben az ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat. 

 

A vádirati tényállás szerint az ügy vádlottja a sértettet - aki egy futárszolgálat 

kézbesítőjeként tartózkodott a házban 2020. júliusában szóváltást követően a 

lépcsősor tetején a hátán meglökte, aki ennek következtében a lépcsősoron 

leesett. 

A sértett a cselekmény következtében 8 napon túl gyógyuló sérülést 

szenvedett. 

 

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. 18. 

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

20.B.5/2021. emberölés bűntette 2022. 01. 18. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat tartalma szerint a vádlott 2020. január 29-én napközben alkoholt 

fogyasztott, azonban elfogyott a pénze, ezért elhatározta, hogy bemegy a 

sértetthez és azzal az ígérettel szerez pénzt tőle, hogy a tartozását később 

ledolgozza. A vádlott 19 óra körül bekopogott a sértett sályi otthonába, pénzt 

kért tőle, azonban a nő elküldte, majd az ajtót kulcsra zárta. A vádlott 

mindenképpen pénzhez akart jutni, ezért visszafordult és berúgta az ajtót. Az 

előszobába érve a sértettre támadt, az asszonyt egy 4-5 centiméter átmérőjű, 

mintegy fél méter hosszú fa karóval többször fejen ütötte. Az ütések olyan 

nagy erejűek voltak, hogy a karó több darabra tört, a sértett pedig a padlóra 

zuhant. A vádlott a magatehetetlen sértett ujjain lévő három aranygyűrűt 

lehúzta, majd távozott a lakásból. Útközben a gyűrűket egy ismerősének 

eladta, a kapott pénzből alkoholt és cigarettát vásárolt. A sértett 

koponyasérülései miatt a helyszínen életét vesztette. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 01. 18. 

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

9.B.1574/2021. halált okozó ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette és más bűncselekmények 

2022. 01. 18. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik az ügyészség szerint 2020. április 12-én éjjel a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Újcsanálos és Sóstófalva települések között elütöttek egy gyalogost, 

majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtottak. 

 

A vádirati tényállás szerint az ittas állapotban lévő vádlottak éjjel fél 

tizenegykor a II. rendű vádlott tulajdonában álló személyautóval közlekedtek 

a 3702. számú úton, az autót az I. rendű vádlott vezette. A férfi a gépjármű 

sebességét nem a látási viszonyoknak megfelelően választotta meg, ezért 

későn vette észre és elütötte a vele azonos irányba szabálytalanul haladó 

gyalogost. A sértett az ütközés miatt az út jobb oldalán lévő füves területre 

esett. A vádlottak a balesetet követően megálltak, kiszálltak az autóból, majd 

anélkül, hogy segítséget nyújtottak volna, elhagyták a helyszínt. A sértett 

súlyos sérülései miatt életét vesztette.  

 

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. 01. 18. 

Szikszói Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

12.B.186/2021. halált okozó ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette  

2022. 01. 18. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Szikszó Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben halált okozó ittas járművezetés büntette miatt indult eljárás.  

 

A vádirati tényállás szerint a terhelt férfi az általa vezetett személygépkocsival 

2021. április 30-án a kora esti órákban, ittasan, érvényes vezetői engedély 

nélkül közlekedett a borsod megyei Kázsmárkon. Az autóban a vádlott három 

ismerőse utazott. A vádlott a gépkocsival lakott területen haladt, az adott 

útszakaszon megengedett 50 km/h-t jelentősen meghaladó sebességgel, 

minek következtében egy kanyarban elvesztette az uralmát a jármű irányítása 

fölött és az autó megcsúszott. A vádlott által vezetett gépkocsi az úttest jobb 

oldalára sodródott, majd az ott parkoló hűtőkocsi mellett álló sértett nőnek 

csapódott. Az autó végül az úttest melletti füves területen állt meg. A baleset 

következtében az elsodort nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a 

helyszínen életét vesztette. Az autó utasai közül az egyik férfi a kórházba 

szállítását követően hunyt el, egy másik utasnak a karja roncsolódott, a 

harmadik férfi könnyebb sérüléseket, míg a vádlott bordatörést és 

szegycsonttörést szenvedett. 

 

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. 18. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.130/2021. kifosztás bűntette 2022. 01. 18. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a két vádlottnak az 

ügyében, akik 2017-ben kisebb szlovák településeken időskorú, magyarajkú 

sértettek sérelmére rendszeresen követtek el vagyon elleni 

bűncselekményeket oly módon, hogy őket félrevezették, figyelmüket 

elterelték és lakásaikból készpénzt és más értéktárgyakat vettek magukhoz 

összesen kb. 5 millió forint értékben. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 18. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.82/2021. maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás 

körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

vétsége 

2022. 01. 18. 11:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint egy sajókazai telephely vezetőjeként több 

munkavédelmi előírást megszegett és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a 

bálázógép működés közben „berántsa” egy dolgozó karját. A sértett karját 

amputálni kellett, ezért az ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó, 

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt 

vádat. 

 

Az eljárás befejezése, határozathirdetés várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 19. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

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

bűncselekmény 

2022. 01. 19. 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. 01. 19. 

Miskolci Járásbíróság • Földszint 19. számú tárgyalóterem 

10.B.2324/2021. hivatalos személy elleni erőszak bűntette  2022. 01. 19. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2021. július 7-én Miskolc belvárosában 

közlekedett autójával, amikor jogosulatlanul vette igénybe az autóbusz 

forgalmi sávot. A közelben intézkedő rendőrök észlelték a terhelt 

cselekményét és egyikük a megfelelő karmozdulattal megállásra szólította fel, 

amelynek a sofőr nem engedelmeskedett, hanem sebességének 

megváltoztatása nélkül továbbhaladt. A vádlott a rendőr ismételt 

felszólításainak sem tett eleget, ezért a sértettnek el kellett lépnie a jármű elől, 

hogy az elütést megelőzze. A menekülő férfit a rendőrök autóval követni 

kezdték mintegy 3 km-en át, amely során a vádlott többször lényeges 

mértékben túllépte a megengedett sebességet. Végül otthonához érkezve állt 

meg, ekkor trágár kifejezésekkel illette a hatóság tagjait, egyiküket meg is 

lökte, majd öt rendőr együttes erőfeszítésével lehetett ellenállását megtörni 

és megbilincselni. 

 

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 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 01. 20. 

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

20.B.13/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022. 01. 20. 8:30 

Előkészítő ülést 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. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlottak büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 20. 

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

20.Fk.10/2021. 

 

 

különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntette 

 

2022. 01. 20. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a gyermekkorú vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be 

nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott féltékeny volt a még harmadik életévét be 

nem töltött féltestvérére. 2019. április egyik estéjén a vádlott együtt játszott 

taktaharkányi otthonuk udvarán testvéreivel, unokatestvéreivel, amikor a 

szennyvízakna fedelét biztosító betondarabot elmozdította, a fedelet levette 

és féltestvérét a derítőbe dobta, majd a nyílást lezárta és tettéről senkinek 

nem szólt. A szennyvízakna ekkor mintegy 140 cm magasságban tele volt. A 

néhai sértettet több óra múlva kezdték keresni, de már csak élettelen testét 

találták meg. Halálát fulladás okozta.  

 

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. 01. 20. 

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

3.Bf.406/2020. ügyvédi visszaélés bűntette 2022. 01. 20. 13:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak az ügyvéd foglalkozású 

vádlottnak az ügyében, aki az Ózdi Járásbíróság nem jogerős elsőfokú ítélete 

szerint hivatását felhasználva csalást, sikkasztást, ügyvédi visszaélést és 

okirathamisítást követett el. 

 

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott 2012. évben teljes körű jogi képviselet 

ellátására kötött tartós megbízási szerződést a sértett gazdasági társaság 

képviselőjével. A sértett a megbízási díjat rendszeresen fizette a vádlottnak. 

2013-ban a sértett képviselője 15 millió forint összegű követelése 

érvényesítésére kérte a vádlottat, melynek teljesítésére az ügyvéd a megbízási 

szerződés keretein belül ígéretet tett, azonban semmilyen intézkedést nem 

foganatosított. A vádlott mulasztása miatt a sértett a követelését az adós 

céggel szemben indult felszámolási eljárásban nem tudta érvényesíteni. Egy 

másik alkalommal a sértett társaság jelzálogjog törlése iránti ügyintézésre 

adott megbízást a vádlottnak. A vádlott ígértet tett az ügyintézésre, azonban 

munkát nem végzett, eljárást nem kezdeményezett a sértett érdekében. 

2013-ban a vádlottat egy magánszemély ügyfele azzal bízta meg, hogy tegyen 

feljelentést a nevében. A vádlott erre ígéretet tett, a sértettet téves 

információkkal látta el, azonban az ügyben nem intézkedett. 

2016 áprilisában a vádlott 1.200.000 forintot vett át egyik ügyfelétől azért, 

hogy ügyében perújítást kezdeményezzen. A megbízás teljesítésével 

kapcsolatban a sértettel és családtagjaival valótlan információkat közölt, 

munkája igazolására hamis okiratokat mutatott nekik. Miután kiderült, hogy 

semmit nem tett a megbízás teljesítése érdekében, az átvett megbízási díjat 

visszafizette. 

2017-ben az ügyvéd vádlott ingatlan adásvételi szerződés készítésére kapott 

megbízást. A megállapodás szerint a vevő a vételár utolsó részletét a vádlott 

letéti számlájára utalta át. A vádlott az átutalt pénzt nem fizette ki a 

jogosultaknak, őket valótlan állításokkal hitegette, majd több hónap elteltével 

a pénz egy részét átadta nekik, azonban több mint 3.000.000 forinttal nem 

számolt el. 

A járásbíróság a vádlottat 4 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte és 

véglegesen eltiltotta foglalkozása gyakorlásától. Az ítélettel szemben az 

ügyészség, a vádlott és a védő is fellebbezett. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 •  

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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Miskolci Járásbíróság • Fazekas úti épület 155. számú tárgyalóterem 

9.B.2221/2021. kifosztás bűntette és más bűncselekmények  2022. 01. 20. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020 őszén Miskolcon és Budapesten több 

vagyon elleni bűncselekményt követett el rendszeres haszonszerzésre 

törekedve: többek között mobiltelefont, alkoholos italt és édességet vitt el 

különböző üzletekből, illetve volt, hogy egy alvó hajléktalan személy 

mobiltelefonját vette el. Több alkalommal kerékpárt, konyhai felszerelést, 

ruhaneműt, műszaki cikket tulajdonított el pincéből, vagy alkalmi ismerősétől, 

akivel a vonaton ismerkedett meg. A vádlott több alkalommal közterületen, 

illetve közintézményben rongálási cselekményt követett 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 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz. 18. tárgyalóterem 

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

elkövetett magánlaksértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 01. 20. 

 

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. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület II. emelet 221/b.  számú tárgyalóterem 

9.B.2124/2021. kifosztás bűntette 2022. 01. 20. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlott nőnek az 

ügyében, aki az ügyészség szerint ismerősét fosztotta ki. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott nő és a sértett férfi 2020 márciusában 

ismerkedtek meg és néhány alkalommal találkoztak egymással. A nő 2020. 

március 29-én a reggeli órákban megjelent a férfi lakásánál és megkérte, hogy 

legalább egy éjszakát hadd töltsön nála, mivel nincs hová mennie. A vádlott az 

egész napot a sértett otthonában töltötte, és éjszakára is ott maradt. Ekkor 

vette magához vette a sértett értékeit: mobiltelefonját, ezüst nyakláncát és 

készpénzét, majd távozott a lakásból. A sértett ébredés után észlelte a 

történteket. A kár több, mint 250 ezer forint. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlottak büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

14.B.98/2021. 

 

garázdaság vétsége 2022. 01. 20. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2021 húsvét hétfőjén felkereste a sértett férfit 

és annak élettársát sajókazai otthonukban, azért, hogy a nőt – aki távoli 

rokona – meglocsolja. 

 

A locsolkodás után a vádlott számonkérte a sértettet, hogy miért nem kínálja 

meg őt itallal és cigarettával. A konfliktusból szitkozódás lett, majd a vádlott 

kiment a házból és verekedésre hívta ki a sértettet, aki ennek nem akart eleget 

tenni, mire a vádlott ütni próbált, ezért a sértett a földre vitte és lefogta. 

 

A sértett ekkor visszaindult a bejárati ajtóhoz, miközben a sértett utolérte, 

hátulról ráfogott a nyakára és beleharapott a vállába. 

 

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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