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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. június 13 - 17. 

 

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 2022. április 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. 06. 14. 

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

1.Bf.370/2021. halálos tömegszerencsétlenséget eredményező 

közúti baleset gondatlan okozásának vétsége 

2022. 06. 14. 13:15 

 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa az M3-as 

autópálya mezőkeresztesi szakaszánál 2016 decemberében történt 

buszbaleset ügyében. 

 

Az elsőfokon eljárt Mezőkövesdi Járásbíróság által megállapított tényállás 

szerint a vádlott nő az általa vezetett személygépkocsival 2016. december 

17-én éjjel, az M3-as autópálya kivilágítatlan szakaszán, a belső sávban 

haladt Budapestről Debrecen irányába, kb. 110-120 km/h sebességgel.  

Ugyanezen az útvonalon a külső sávban 100 km/h sebességgel közlekedett 

egy utazási társaság autóbusza, két sofőrrel és 80 utassal. Csapadék nem 

esett, azonban a párásodás miatt az út nedves volt, a hőmérséklet kevéssel 

fagypont alatti. Az autópálya mezőkeresztesi szakaszánál a vádlott elhaladt 

a busz mellett, amikor az autó megcsúszott, a busz előtt átsodródott a külső 

forgalmi sávba és a szalagkorlátnak ütközött. Az autóbusz sofőrje balra 

kormányozott, de nem tudta elkerülni az ütközést, a vádlott autója a busz 

oldalának, majd a busz a bal oldali szalagkorlátnak ütközött, ami 

megbillentette az autóbuszt és az az oldalára borult. Az ütközést követően 

az autópályán közlekedő járművek közül több is a baleset helyszínére ért, 

melyek egy része már nem tudott időben megállni, így azok többszörösen 

egymásba sodródtak. A baleset következtében 5 személy életét vesztette, 

többen maradandó fogyatékosságot, illetve 8 napon túl gyógyuló 

sérüléseket, míg 21 személy könnyebb sérüléseket szenvedett.  

 

Az elsőfokú bíróság szerint a baleset a vádlott által vezetett gépkocsi 

váratlan, a vádlottól független megcsúszása és sodródása miatt következett 

be. A vádlott részéről tehát sem a baleset, sem az autóbusszal való ütközés 

nem volt elhárítható, ezért a bíróság a vádlottat felmentette. 

 

Az ítélettel szemben az ügyészség fellebbezett. 

 

Az ügy perbeszédekkel folytatódik.  

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 14. 

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

25.B.2237/2021. pénzhamisítás bűntette 2022. 06. 14. 9:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2021 januárját megelőzően ismeretlen 

helyről, különféle címletekben, összesen több, mint 8 ezer eurónak 

megfelelő, gyenge minőségű hamis bankjegyet szereztek meg. 

 

2021. január 18-án a vádlottak egy interneten meghirdetett autó 

megvásárlása céljából a tulajdonos miskolci lakásához mentek és 

kijelentették, hogy a vételárat euróban kívánják megfizetni, azonban a 

bankjegyek számlálása közben a vádlottak ideges viselkedése az eladóban 

gyanút keltett, ezért elállt a szerződéstől. A férfiak pénzváltás indokával 

távoztak a helyszínről, de aztán már nem tértek vissza. 

 

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. 06. 14. 

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

9.B.624/2022. rablás bűntette  2022. 06. 14. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik az ügyészség szerint egy vendéglátóipari egységben 

ismerkedtek meg a sértett férfival, majd annak lakásán nyugtatót tettek 

italába és értékeit magukhoz véve távoztak a helyszínről. 

 

A vádirati tényállás szerint a két miskolci nő 2021. augusztus 13-án délután 

Miskolcon, a Tiszai pályaudvarnál található sörözőben beszélgetni kezdett a 

szintén ott szórakozó, számukra ismeretlen sértettel, majd mindhárman a 

férfi miskolci lakására mentek. Miközben a sértett zenét kapcsolt, I. rendű 

vádlott – a II. rendű vádlott jelenlétében - 5 darab Frontin tablettát tett a férfi 

vodkával megtöltött poharába, melyet a sértett – tekintettel arra, hogy nem 

volt tudomása az italba kevert nyugtatóról – el is fogyasztott, majd a II. rendű 

vádlott társaságában fürödni indult. A gyógyszer hatására a sértett bódult 

állapotba került, elaludt a fürdőkádban, melyet kihasználva az I. rendű 

vádlott átkutatta a szobáját és magához vette játékkonzolját, hátizsákját az 

abban található értékekkel együtt, valamint a férfi nadrágja zsebében talált 

100.000 forint készpénzt is. Ezt követően társának azt mondta, hogy 

készpénzt nem talált, majd a mindkét vádlott távozott a lakásból. 

 

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. 06. 14. 

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. 06. 14. 8:15 

Előkészítő ülést 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 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. 06. 14. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.130/2021. kifosztás bűntette 2022. 06. 14. 13:00 

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 is lehetséges. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 14. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

7.B.22/2021. jelentős értékre elkövetett lopás bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 06. 14. 9:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság jelentős értékre elkövetett lopás 

bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőügyben. 

 

A vádirat szerint a két vádlott abban állapodott meg, hogy egyikük az 

interneten keresztül olyan lánnyal fog megismerkedni, aki jó anyagi 

körülmények között él és megpróbálják a pénzét megszerezni. Ennek 

megfelelően 2019 novemberében a fiatalabb vádlott felvette a kapcsolatot a 

feltételeiknek megfelelő lánnyal. A megismerkedésüket követően a férfi egyre 

több időt töltött a sértett családnál, így tudta meg, hogy a családfő nagyobb 

összegű készpénzt tart a lakásban. Ezt az információt megosztotta a társával, 

majd megbeszélték, hogy megszerzik a lakás kulcsát, azzal bejutva a házba 

elhozzák a pénzt, amit majd megosztanak egymás között. Az eset napján a 

fiatalabb vádlott a családdal együtt elutazott, ezalatt az üresen maradt 

ingatlanba a másik vádlott bement, betörés gyanúját keltve a szobákat 

felforgatta, majd magával vitte a lakásban talált 7 millió forintot.  

 

Az idősebb vádlott 2020. február és május között teherautó vezetőként 

dolgozott. Munkájával összefüggő feladata volt az Ózd környékén végzett 

csatornázási munkákhoz használt csövek szállítása. A csatornázáshoz 

használt csövek közül több darabot nem a munkavégzés helyére, hanem a 

lakására szállított, ezzel a munkadójának csaknem kétszázezer forint kárt 

okozott. 

 

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. 06. 15. 

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

14.B.1094/2021. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette 2022. 06. 15. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a letartóztatásban lévő 

vádlottnak az ügyében, akivel szemben az ügyészség felfegyverkezve 

elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat.  

 

A vádlott a vádirat szerint 2020 júniusának egyik estéjén Ongán követni 

kezdett, majd megállította a kerékpározó kiskorú sértettet, akit értékeinek 

átadására szólított fel, miközben egy félbetört sörösüveggel ütő, szúró 

mozdulatokat tett. A sértett a fenyegetés hatására hagyta, hogy a vádlott 

kivegye kerékpárja elülső kosarában lévő kerékpárpumpát, majd újabb 

felszólítás és fenyegető mozdulat után a sértett átadta az övtáskájában lévő 

mobiltelefonját is. A vádlott az értékek elvétele után elszaladt.   

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 06. 15. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 14. számú tárgyalóterem 

33.B.493/2022. közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 

bűntette 

2022. 06. 15. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akit az ügyészség szerint 2021 februárjában az esti órákban 

mentővel szállítottak a miskolci kórház sürgősségi osztályára. A férfi 

agresszívan lépett fel az őt ellátó egészségügyi dolgozókkal szemben, őket 

mindvégig szidalmazta, majd egy fém érfogót vett magához, azt a feje felé 

emelte és szúró mozdulatot tett a személyzet irányába, többször kijelentve, 

hogy megöli őket. A dolgozók a szomszédos vizsgáló helyiségbe menekültek.  

 

Egyik kollégájuk észlelte a történteket, de a vádlott az ő irányába is csapó 

mozdulatot tett az eszközzel, így a sértett egy műanyag széket maga elé 

tartva lépett be a helyiségbe, így sikerült az ágyhoz szorítania támadóját, aki 

mindvégig szúró mozdulatokat tett felé. Az időközben odaérkező biztonsági 

őrök csavarták ki a férfi kezéből az érfogót. 

 

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. 06. 15. 

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

19.B.1737/2021. jelentős kárt okozó, bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett csalás bűtette és más 

bűncselekmények 

2022. 06. 15. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben többek között jelentős kárt okozó, bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint az I., II., III. és V. rendű vádlottak internetes 

társkereső hirdetések útján idősebb, egyedülálló személyekkel, főként 

férfiakkal ismerkedtek meg, és bizalmukba férkőzve különböző összegeket 

csaltak ki tőlük. A IV., VI., VII. és VIII. rendű vádlottak – nem tudva a 

pénzösszegek eredetéről – rendelkezésre bocsátották bankszámláikat és a 

készpénz felvételében működtek közre. Az okozott kár mindösszesen 

körülbelül 20 millió forint. 

A büntetőeljárás 2022. június 17., június 20., június 22. napjain 9 órakor 

folytatódik.  

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 16. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 125. sz. tárgyalóterem 

3.Bf.37/2022. csalás bűntette és más bűncselekmény 2022. 06. 16. 08:15 

Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa azoknak 

a vádlottaknak a büntetőügyében, akikkel szemben idős korú sértettek 

sérelmére elkövetett csalás és kifosztás bűntette miatt indult büntetőeljárás.  

 

Az elsőfokon eljárt Miskolci Járásbíróság által megállapított tényállás szerint 

a vádlottak 2016-ban Miskolcon a 84 éves idős sértettet megtévesztve 

szerezték meg annak lakását, valamint 6 millió forintot meghaladó összegű 

készpénzét. Más esetben a II. és III. r. vádlottak a 73 éves sértett rosszullétét 

kihasználva jutottak be annak lakásába, ahol rábeszélték, hogy a több mint 

2,5 millió forint lekötött készpénzét vegye fel, majd amikor a sértett nem 

figyelt, ebből 2 millió forintot elvettek. Később a sértett észrevette a pénz 

eltűnését, ezért a vádlottak 1 millió forintot visszavittek, azonban úgy tettek, 

mintha az mindvégig az egyik szekrényben lett volna. 2017 őszén az I-II. r. 

vádlottak a pénzszerzés reményében egy 72 éves idős nőt beszéltek rá arra, 

hogy hitelkártya szerződést kössön annak ellenére, hogy erre nem volt 

szüksége. 

 

A vádlottak egyes cselekményeikkel társtettesként elkövetett csalás és 

kifosztás bűntettét, illetve lopás vétségét valósították meg. A bíróság az I. 

rendű vádlottat 4 év 6 hónap, a II. rendű vádlottat 3 év 6 hónap, a III. rendű 

vádlottat 4 év szabadságvesztésre, illetve őket 5-4-5 év közügyektől eltiltásra 

ítélte. 

 

A fellebbezések folytán az eljárás a másodfokú bíróságon folytatódik. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ:  dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 16. 

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

24.B.1538/2020. költségvetési csalás bűntette 2022. 06. 16. 10:00 

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. 

 

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. 06. 17. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

7.B.47/2022. felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy 

elleni erőszak bűntette 

2022. 06. 17. 8:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság a felfegyverkezve elkövetett hivatalos 

személy elleni erőszak bűntette miatt indult ügyben. 

 

Az ügyészség szerint a rendőrök 2021. november 21-én egy domaházi 

ingatlanhoz mentek, hogy egy pár órával korábban történt cselekmény miatt 

két ott tartózkodó személyt – egy férfit és egy nőt – előállítsanak. Azonban a 

nő élettársa, a vádlott ittas állapotban, agresszívan, káromkodva akadályozta 

meg az intézkedést, kijelentve, hogy nemrég szabadult a börtönből, ezért nem 

fél a rendőröktől. Elővett egy 7 cm pengehosszúságú bicskát, amelyet a feje 

felé emelt és a rendőrök felé irányítva, szúrásra készen tartotta, miközben 

életveszélyesen fenyegette a hivatalos személyeket. A vádlott felszólításra 

felhagyott cselekményével. 

 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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