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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. július 11 - 14. 

 

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. 

 

 

 

  

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 07. 11. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Földszint 21. sz. tárgyalóterem 

17.B.20/2021. 

 

 

 

nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette 

 

2022. 07. 11. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat szerint a vádlott férfi 2011 januárjában egyik éjjel az idős sértett nő 

házának utcafronti ablakán keresztül jutott be az ingatlanba, ahol kutatni 

kezdett, majd a zajra felriadó sértettre támadt. Kézzel, majd egy éles tárggyal 

is megütötte a sértett fejét, azután megragadta a nyakát és azt hátrafeszítette. 

A sértettnek több nyakcsigolyája is eltört. A vádlott a már eszméletlen idős nőt 

két-három alkalommal fejbe rúgta, végül egy palack bort vitt magával, egyéb 

értéktárgyat nem talált. A sértett a bántalmazás során olyan súlyos 

sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.   

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 07. 11. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. sz. tárgyalóterem 

8.B.160/2022. 

 

 

 

kerekedéssel elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette 

 

2022. 07. 11. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat szerint az olasz állampolgárságú férfi 2021 júliusában a reggeli 

órákban Tiszaújvárosban közlekedett, amikor vele szemben rendőri 

intézkedésre került sor. Ennek során növényi törmeléket, kristályos anyagot, 

mérleget, olasz-angol nyelvű kábítószerhez kapcsolódó szójegyzéket és 

készpénzt foglaltak le. Kis idővel később a vádlott miskolci szálláshelyén is 

kutatást foganatosítottak, ahol szintén kábítószerkereskedelemhez 

kapcsolódó tárgyakat és anyagokat foglaltak le.  

 

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. 07. 12. 

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

12.B.4/2022. az emberölés előkészületének bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 07. 12. 8:30 

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

az ügyészség szerint nem tudta elfogadni, hogy élettársa szakított vele, ezért 

2019. február 28-án délután a nő ózdi lakásának bejárati ajtaját benzinnel 

lelocsolta és gyújtogatással fenyegetőzött. A sértett a vádlott többszöri 

felszólítására sem ment ki a lakás elé, hanem rendőri intézkedést kért. A 

hatóság tagjai a vádlottat a benzintócsa közepén állva, cigarettázás közben 

találták meg, zsebéből öngyújtó került elő. A vádlott cselekménye alkalmas 

volt közveszély okozására is. 

 

Az eljárás befejezése tervezett. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 07. 12. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 18. számú tárgyalóterem 

18.B.2416/2021. kifosztás bűntette 2022. 07. 12. 13:00 

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

alvó kiskorút fosztott ki egy miskolci menetrendszerinti autóbuszjáraton.  

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2021. június 14-én délután az MVK Zrt. 3-

as jelzésű autóbuszára szállt fel, ott észrevette az egyik ülésen helyet foglaló, 

éppen alvó kiskorú sértettet és a mellette lévő táskáját. A férfi a sértett 

védekezésre képtelen, alvó állapotát kihasználva magához vette a táskát az 

abban található tolltartóval, kulaccsal, esernyővel és kulcsokkal együtt, majd 

leszállt a buszról. Cselekményével 11.000 forint kárt okozott, amely eddig nem 

térült meg.  

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 07. 13. 

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

8.Bf.288/2022. hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 07. 13. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki társaival együtt 2018 decemberében Vizsolyban 

trágár módon rendőröket szidalmaztak. 

 

Az Encsi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint 2018. december 6-

án délután Vizsolyban közlekedési 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 volt a II. rendű és III. rendű vádlott is, 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. 

 

Az I. rendű vádlott az ingatlan udvarán tartózkodóknak kiabálta, hogy hozzák 

ki a kardot, miközben a rendőröket életveszélyesen, vulgáris kifejezések 

kíséretében fenyegette. 

 

A terheltek a hatóság tagjait jogszerű eljárásukban fenyegetéssel 

akadályozták. 

 

Az elsőfokú bíróság hivatalos személy elleni erőszak bűntette és 

becsületsértés vétsége miatt az I. rendű vádlottat 2 év 4 hónap 

szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra, a II. rendű vádlottat pedig 1 

év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, utóbbi végrehajtását 2 év próbaidőre 

felfüggesztette. A bíróság a III. rendű vádlottat becsületsértés vétsége miatt 

150 óra közérdekű munkára ítélte. 

 

Az ítélettel szemben az ügyész súlyosításért, I. rendű vádlott és védője 

felmentés iránt fellebbezett. A II. és III. rendű vádlottak vonatkozásában az 

ítélet elsőfokon jogerőre emelkedett.  

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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