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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. július 4 - 8. 

 

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. 07. 04. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 112. sz. tárgyalóterem 

5.B.24/2022. életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

2022. 07. 04. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, 

aki egy Borsod megyei kistelepülésen életveszélyes sérüléseket okozott 

élettársának. 

 

A vádirat szerint a vádlott férfi és a sértett nő élettársak voltak. 2021. január 

5-én mindketten alsózsolcai otthonukban tartózkodtak. A férfi pénzt kért a 

sértettől, mert italt akart vásárolni, de a nő megtagadta a kérést. A szóváltás 

során a vádlott ököllel kezdte ütni élettársa fejét, arcát, majd amikor a földre 

esett, folytatta bántalmazását. Addig ütötte és rúgta a nő fejét és mellkasát, 

amíg eszméletét vesztette. A sértett súlyos koponyasérüléseket 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. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 07. 04. 

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

6.B.3/2022. előre kitervelten, aljas indokból vagy célból, 

különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére 

elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

2022. 07. 04. 9:00 

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

az ügyészség szerint Molotov koktéllal akart bosszút állni volt élettársán és 

annak rokonain a véget ért kapcsolat miatt. 

 

A vádlott 2019. augusztus végén a volt sógornője és annak élettársa 

tulajdonát képező ingatlanhoz indult egy borsodi kistelepülésre. Útközben 

Molotov-koktélokat készített a magával vitt üzemanyagból üvegekbe öntve, és 

azokba kanócot dugva. A helyszínre érve azonban eltévesztette a házszámot, 

és a meggyújtott Molotov-koktélokat egy másik ház falához és udvarára 

dobta, ahol az ott lakó nő ezt észlelte, a vádlottat elzavarta, majd seprűvel és 

vízzel eloltotta a tüzet. 

 

Néhány héttel később, 2019. október 3. napján, a vádlott az esti órákban a 

volt élettársa családi házához ment benzinnel megtöltött üvegekkel és 

flakonokkal, majd szintén Molotov-koktélokat készített és az éjszakai órákban 

azokat meggyújtva bedobta az udvarra az ott parkoló autóhoz, de az eszközök 

bealudtak. A vádlott ezúttal egy trágár feliratot is felfestett az ingatlan 

kerítésére. 

 

Ezután a település egy másik házához is elment, amiről tévesen azt hitte, hogy 

a volt élettársa tulajdonában van, az udvaron benzint locsolt szét, majd 

meggyújtotta, a benzines kannát pedig a ház bejáratához dobta. A szomszéd 

észlelte a tüzet, számon kérte a vádlottat, hogy mit csinál, aki azt válaszolta, 

hogy bosszút áll, majd elhajtott a helyszínről. A tüzet a szomszéd és az általa 

értesített tulajdonos oltotta el. 

 

Az eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 07. 04. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

4.B.80/2021. halálos közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége 

2022. 07. 04. 

 

10:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság a 2017 júliusában Bodrogkisfalud 

közelében történt közúti baleset ügyében. 

 

A vádirat szerint 2017. július 5-én a délutáni órákban a 37. számú főúton 

haladt az I. rendű vádlott személygépkocsijával, előtte vele azonos irányban 

közlekedett a néhai sértett egy tehergépkocsival. Velük szemben, ellentétes 

irányból érkezett a II. rendű vádlott egy nyergesvontatóból és egy 

félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel. Mindhárom sofőr a megengedettnél 

kismértékben magasabb sebességgel haladt. A kamion gumiabroncsai, illetve 

fékrendszere rossz műszaki állapotban voltak, amelyek miatt a jármű nem 

megfelelően fékeződött, illetve balra mozdult el. 

Az I. rendű vádlott a néhai sértett előzésébe kezdett annak ellenére, hogy 

észlelte a szemből jövő II. rendű vádlottat, és azt, hogy a manőver biztonságos 

végrehajtásához nem áll rendelkezésre elegendő távolság. Mindezt a II. rendű 

vádlott is észlelte és vészfékezésbe kezdett, valamint jobbra kormányzott. Az 

I. rendű vádlott az előzést befejezve visszatért a menetirány szerinti forgalmi 

sávba, ekkor a sértett teherautója és a II. rendű vádlott által vezetett kamion 

kb. 15 méterre volt egymástól és a vészfékezés – és fent részletezett műszaki 

hiányosságok – miatt a kamion balra sodródott, és a sértett teherautójának 

ütközött. Mindkét jármű a padkán lehaladva az úttest melletti füves-bokros 

részen állt meg. A sértett a baleset során elszenvedett sérülései miatt később 

elhunyt, míg a II. rendű vádlottnak 8 napon belül gyógyuló sérülései 

keletkeztek. 

 

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. 05. 

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

15.B.16/2022. emberölés bűntette 2022. 07. 05. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vattai férfinak az ügyében, 

aki az ügyészség szerint megölte volt élettársát. 

A vádirat szerint miután a vádlott és a sértett kapcsolata véget ért és a nő 

elköltözött a közösen lakott ingatlanból, 2020. szeptember 27-én visszament 

a házhoz, hogy személyes tárgyait magával vigye. A vádlott férfi ekkor nem 

volt otthon, de a sértett régi kulcsával be tudott menni. Pakolás közében 

hazaérkezett a vádlott, aki kérdőre vonta a nőt a kapcsolat megszakadása 

miatt, szóváltás alakult ki közöttük. A férfi ekkor kirúgta a sértett lábát, akit a 

földre esve testszerte megrugdosott és a nyakánál megtaposott. A nő a 

helyszínen életét vesztette. A vádlott a község határán kívüli erdős részen lévő 

hulladéklerakó aljára rejtette a holttestet. 

 

Az eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 07. 05. 

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

20.Fk.10/2021. 

 

 

különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntette 

 

2022. 07. 05. 10:00 

Ítéletet hirdet 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.  

 

Az eljárás befejezése várható.  

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 07. 05. 

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

1.Bf.266/2022. 

 

 

hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 07. 05. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa azoknak 

a férfiaknak az ügyében, akiket bíróság elé állítás keretében ítéltek el 

társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt. 

 

Az elsőfokon eljárt Ózdi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint 2022. 

március 27-én reggel csendháborítás miatti intézkedés céljából rendőrök 

jelentek meg egy ózdi ingatlannál. A rendezvényt szervező férfit előállították, 

aki ezt tudomásul vette és beült a rendőrautóba. A két vádlott azonban ezt 

kifogásolta és egyet nem értésüknek hangot is adtak, majd agresszívan a 

rendőrök és az autó felé indultak, hogy társukat kiszabadítsák. A férfiak úgy 

próbálták megakadályozni az intézkedés végrehajtását, hogy a rendőrök 

karját és a kocsi ajtaját is rángatták. Testi kényszer és könnygáz alkalmazása 

vetett véget cselekményüknek. 

 

Az elsőfokú bíróság mindkét vádlottat 1 év szabadságvesztésre ítélte, 

amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. 

 

Az ítéletet a vádlottak és az I. rendű vádlott védője tudomásul vette, míg az 

ügyész súlyosítás, a II. rendű vádlott védője pedig enyhítés érdekében 

jelentett be fellebbezést. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 07. 05. 

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

38.B.2437/2021. 

 

 

 

erőszakkal, éjjel, felfegyverkezve, csoportosan 

elkövetett magánlaksértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 07. 05. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik az ügyészség szerint éjjel, felfegyverkezve támadtak a sértettekre 

Miskolcon. 

 

A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott egy korábbi sérelem miatt akart 

elégtételt venni az egyik sértetten, ezért társaival együtt 2020. november 20-

án éjfél körül felfegyverkezve megjelentek a sértettek által használt Miskolc, 

Rózsás dűlőben lévő háznál. Az ingatlanban három személy – két férfi és egy 

nő – tartózkodott. A támadók a sértettek akarata ellenére, erőszakkal mentek 

be a házba, ahol az I. rendű vádlott az egyik férfi sértettet (haragosát) egy 

baseball ütővel, illetve ököllel többször fejen ütötte és ordítva fenyegetőzött. 

A II. rendű vádlott egy balta fokával ütött a sértett férfi fejére, miközben 

halálosan megfenyegette. A III. és IV. rendű vádlottak a cselekmény során a 

házban tartózkodtak és jelenlétükkel támogatták társaikat. A másik két sértett 

az erőfölénytől tartva nem mert a férfi védelmére kelni, azonban az erősen 

vérző fejsérüléseket látva segélyhívást kezdeményeztek. A férfinak nyolc 

napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 07. 05. 

Szikszói Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

12.B.162/2020. új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette  2022. 07. 05. 

 

10:00 

Tárgyalást tart a Szikszói Járásbíróság új pszichoaktív anyaggal visszaélés 

bűntette miatt indult büntetőügyben. 

A vádirat szerint a vádlott férfi 2018. februárban saját használatra, majd 2018. 

szeptembere és 2020. február között további értékesítésre szerzett meg 

bódultságot, hallucinációt, szédülést, zsibbadtságot okozó pszichoaktív 

szereket. Az anyagokat a lakásán tárolta, abból 643 alkalommal értékesített 

kiadagolt mennyiségeket a fogyasztók részére. Az értékesített anyagok új 

pszichoaktív anyagnak minősülnek. A vádlottnál 2020. február 17-én egy 

intézkedés alkalmával új pszichoaktív anyagot találtak, majd a lakásában 

mérleget foglaltak le.  

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. 07. 05. 

Szikszói Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

12.B.29/2022. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette 

és más bűncselekmény 

2022. 07. 05. 

 

13:00 

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

aki az ügyészség szerint 2021. március 4-én délután Felsővadászon a helyi 

vegyesbolt előtt szóváltásba került egy ismerősével, akit megdobott a kezében 

lévő üres sörösüveggel. A férfi védekezésül felemelte a karját, sérülést nem 

szenvedett. 

Később a vádlott egy kisebb társasággal a férfi családjának házához ment és 

hangoskodva, trágár módon szidalmazni kezdte a bent tartózkodókat. Erre 

lett figyelmes a korábban megtámadott férfi, aki édesanyjával és nővérével 

együtt kiment az udvarra. Ekkor a vádlott és egyik társa a magukkal vitt 

fakarókat a kerítésen át az udvarra dobálták, illetve a vádlott útburkolati 

törmeléket és követ is bedobott, valamint megrugdosta a vaslemez kaput. 

A támadók csak akkor hagytak fel cselekményükkel, amikor a férfi egy 

kaszával a kezében kiszaladt az utcára. Sérülést senkinek nem okozott. 

Édesanyja azonban a dobálózás során megsérült, szeme felett repesztett 

sérülést 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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 07. 06. 

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

4.B.28/2022. emberölés bűntettének kísérlete 2022. 07. 06. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, 

aki az ügyészség szerint életveszélyes sérüléseket okozott ismerősének 

Tarcalon. 

 

A vádlott 2021. április 23-án délután tarcali otthonában alkoholt fogyasztott, 

majd a hozzá látogatóba érkező sértettre minden előzmény nélkül rátámadt: 

egy 32 cm hosszú, 19 cm pengehosszúságú késsel hét alkalommal hason, 

mellkason, nyak és kar tájékon megvágta és megszúrta a sértettet, miközben 

azt kiabálta neki, hogy „megdöglesz!”. A sértett a földre esett, azonban még 

telefonon segítséget tudott kérni. Életveszélyes sérüléseket 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. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

 

2022. 07. 06. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. számú tárgyalóterem 

8.B.166/2022. ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége 2022. 07. 06. 

 

10:00 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020 júliusának egyik hajnalán erősen ittas 

állapotban közlekedett a 3-as és a 35-ös számú főúton. 

A férfi Nyékládháza belterületén nem tudta a sávban tartani járművét, 

többször letért az útpadkára, vagy áthaladt a záróvonalon, terelővonalon. Útja 

Sajószögeden át Tiszaújvárosba vezetett, ahol egy autóbusz-megállóba 

húzódott le és elaludt. 

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. 07. 07. 

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

40.B.1648/2021. 

 

 

pénzhamisítás bűntette 2022. 07. 07. 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 

 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 07. 07. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

5.B.83/2022. 

 

 

közúti baleset okozásának vétsége 2022. 07. 07. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádlott férfi 2021 márciusában a késő délutáni órákban gépjárműjével 

Szerencs belterületén közlekedett, mikor az enyhén ittas állapotban lévő 

néhai sértett a vádlott által megközelített gyalogos-átkelőhelyhez érkezett. Az 

átkelést megelőzően a sértett férfi megvárta, hogy egy, neki jobbkéz felől 

érkező autó elhaladjon, majd megkezdte az áthaladást. A vádlott a férfit 

mintegy 40 méter távolságból észlelte, ekkor késedelem nélkül vészfékezte a 

kb. 75-80 km/óra sebességgel haladó autóját, de az ütközést elkerülni nem 

tudta, a sértettet a zebrán kb. 55 km/órás sebességgel elütötte.  

 

Az ütközés erejétől a sértett a gépjármű szélvédőjére felütközött, majd az 

úttestre esett. A vádlott a balesetet követően autójával megállt, kiszállva a 

sértetthez ment és a helyszínen maradt.  

 

A néhai sértett az ütközés következményeként olyan súlyos sérüléseket 

szenvedett, hogy a kórházba szállítást követően életét vesztette.  

 

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 

 

 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 07. 07. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

14.B.118/2022. 

 

 

hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 07. 07. 9:30 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2021. november 29-én egy edelényi 

áruházban kötekedni kezdett, ezért vele szemben rendőri intézkedést kértek. 

A férfi előállítása kezdetétől fenyegette a rendőröket, agresszívan viselkedett, 

a rendőrség épületében hangoskodott. 

 

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. 07. 07. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

10.B.41/2022. 

 

 

jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett 

sikkasztás bűntette és más bűncselekmény 

2022. 07. 07. 10:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak az ügyvédnőnek az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2017 nyarán egy adásvételi szerződés 

elkészítéséhez kapcsolódóan ügyvédi letétbe vett 6 millió forintot, amelyről 

azonban letéti szerződést nem készített, majd közel 5 millió forintot korábbi, 

szintén ügyvédi kötelezettsége nem teljesítéséből eredő tartozására fordított, 

illetve a fennmaradó összeget készpénzben vette fel és ismeretlen célra 

használta fel. 

 

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 

 

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu

