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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. június 20 - 24. 

 

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. 20. 

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. 20. 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 22. napján 9 órakor folytatódik.  

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 20. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

4.B.271/2021. hamis vád bűntette és más bűncselekmény 2022. 06. 20. 13:00 

Tárgyalást 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. 

 

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. 21. 

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

15.B.20/2022. 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

 

2022. 06. 21. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a mezőkövesdi férfinak 

az ügyében, aki az ügyészség szerint 2021. augusztus 28-án este egy helyi 

szórakozóhely teraszán – egy korábbi konfliktus miatt - sörösüveggel 

bántalmazta a sértettet, aki nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Az eszköz és az elkövetés módja azonban életveszélyes sérülés okozására is 

alkalmassá tette a cselekményt, amely következmény csupán a szerencsének 

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. 

 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 21. 

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

20.Fk.10/2021. 

 

 

különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntette 

 

2022. 06. 21. 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, perbeszéd, iratismertetés tervezett. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 21. 

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

9.B.2739/2021. közúti veszélyeztetés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 06. 21. 8:30 

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

az ügyészség szerint 2020 novemberében egy este alatt több bűncselekményt 

is elkövetett, mialatt Miskolc belvárosában közlekedett. 

 

A vádlott vezetői engedély nélkül, végleges járművezetéstől eltiltás hatálya 

alatt vett részt a forgalomban. Először egy benzinkútra hajtott, az autóból 

kiszállva minden ok nélkül kiabálni kezdett, tenyérrel ráütött a saját, illetve egy 

ott parkoló másik autó motorháztetőjére. Innen tovább indult és egy piros 

jelzésnél álló autó mögött állt meg. A vádlott kiszállt a járműből az előtte lévő 

autó jobb első ajtaját kinyitotta, az utastérbe behajolva a számára ismeretlen 

sofőrt szidalmazta, kabátjánál fogva rángatni kezdte és életveszélyesen 

megfenyegette. A sértettnek sikerült szabadulni a vádlott fogásából és ugyan 

nyitott jobb első ajtóval, de elindulni a helyszínről. A vádlott férfi azonban 

követni kezdte, többször sávot váltott és dudált, majd amikor utolérte, 

hátulról szándékosan nekihajtott. Személyi sérülés nem történt. 

A vádlott végül tizenhárom behajtani tilos táblát figyelmen kívül hagyva, a 

forgalommal szemben 130-140 km/h-s sebességgel és az őt fény- és 

hangjelzéssel üldöző rendőröket figyelmen kívül hagyva otthonáig hajtott és 

az udvaron az autót leállította. 

 

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. 22. 

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

7.Bf.131/2022. tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett személyi szabadság 

megsértésének bűntette és más bűncselekmény 

2022. 06. 22. 10:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak az 

alsózsolcai férfinak az ügyében, aki az elsőfokú nem jogerős ítélet szerint 

rettegésben tartotta a családját, többször megverte, bezárta és megöléssel 

fenyegette őket. 

 

A Miskolci Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott kaszát, 

borotvát, kést tartott az ágya mellett, ezzel fenyegetve élettársát és nevelt 

gyermeküket. Rendszeresen előfordult, hogy a lakás ajtaját bereteszelte, 

beláncolta, a kulcsot magánál tartotta, megakadályozva ezzel, hogy a sértettek 

elhagyhassák az ingatlant.  

 

2020 májusában a férfi megengedte, hogy élettársa ügyintézés végett elmenjen 

otthonról és a gyermeket is magával vigye, azonban felszólította, hogy siessenek 

haza, mert egyébként megöli őket. Mire hazaértek, a gyanúsított az előszobába 

fejszét, baltákat és egy karót, a teraszra egy csomóval ellátott kötelet készített 

össze. A szerszámok láttán a sértettek félelmükben elmenekültek otthonról. 

Távozásukat követően a férfi a lakásban tüzet gyújtott, minek következtében az 

ingatlan kiégett és lakhatatlanná vált. 

 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat személyi szabadság megsértése, kapcsolati 

erőszak és kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek és 

halmazati büntetésül 3 év 6 hónap szabadságvesztésre, mellékbüntetésül 4 év 

közügyektől eltiltásra ítélte.  

 

A vádlott és védője felmentés, illetve enyhítés iránti fellebbezése okán az ügy a 

másodfokú bíróságon folytatódik. 

 

Az eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 22. 

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

10.B.748/2021. zaklatás vétsége 2022. 06. 22. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, akivel 

szemben személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett 

zaklatás vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és élettársa, illetve hat hónapos 

gyermekük 2020 júniusában egy miskolci villamoson utaztak. A gyermeket 

babakocsiban a villamos csuklórészénél hagyták, ők pedig leültek. A 

villamosvezető erősebb fékezésére a babakocsi felborult és a gyermek kiesett 

belőle, ám ezt a vádlott és élettársa nem vették észre, egy utas szólt nekik. A 

szülők szidalmazni kezdték egymást, majd a nő leszállt a villamosról, a vádlott 

férfi pedig trágár módon ordítozni kezdett az utasoknak és a villamosvezető 

felé indult, hogy számon kérje a fékezésért. Ezt megelégelve a vádlott elé állt 

a sértett és felszólította, hogy hagyjon fel cselekményével, amelyre válaszként 

a vádlott az arcába ordítva megfenyegette. A sértett határozott fellépése miatt 

további incidens nem történt. 

 

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. 06. 23. 

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

3.Bf.37/2022. csalás bűntette és más bűncselekmény 2022. 06. 23. 11:00 

Tárgyalást tart 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 tervezett. 

Információ:  dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 23. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 18. tárgyalóterem 

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

elkövetett magánlaksértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 06. 23. 

 

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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2022. 06. 23. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

14.B.37/2022. 

 

 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

sérelmére, felfegyverkezve elkövetett személyi 

szabadság megsértésének bűntette  

 

2022. 06. 23. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2021 február 20-án Sajószentpéteren egy 

bozótvágóval „küldte el” nevelt fia születésnapi ünnepségéről a kiskorú 

vendégeket. 

 

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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2022. 06. 24. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

12.B.135/2021. bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 06. 24. 8:30 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben rablás bűntette, súlyos testi sértés bűntette, lopás 

vétsége és magánlaksértés vétsége miatt indult büntetőeljárás.  

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2021 januárjában a 66 éves, 

mozgásában korlátozott férfi sajókazai házába a kulcsra nem zárt bejárati 

ajtón keresztül bementek és értékeket vettek magukhoz. 

 

Néhány héttel később a vádlottak meg akarták ismételni fenti 

cselekményüket, mivel azonban nem találtak semmit, felhagytak a kutatással 

és az őket számon kérő sértettet puszta kézzel megverték, őt több alkalommal 

fejen, illetve vállon ütötték, valamint meg is rúgták.  

 

A sértett félelmében átadta pénztárcáját a benne lévő 1.500 forinttal.  

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 
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