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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. június 27 - július 1. 

 

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. 06. 28. 

Miskolci Járásbíróság • Földszint 19. számú tárgyalóterem 

25.B.2104/2021. hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 06. 28. 8:00 

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

a vádirat szerint 2020 szeptemberében Miskolc sétálóutcáján a vele szemben 

intézkedő közterület-felügyelőt meglökte, és próbálta megütni, illetve a 

szolgálati kutya szájkosarára csapott, majd bele is rúgott az állatba. Másik 

alkalommal, 2021 májusában a vádlott egy miskolci hajléktalanszálló 

dolgozójával kötekedett, valamint egy alkalommal ököllel arcon is ütötte. 

 

A terhelttel szemben hivatalos, illetve közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak bűntette miatt folyik eljárás. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 28. 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.19/2022. hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 06. 28. 9:00 

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

szemben többek között hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

 

2019 tavaszán a vádlott perei ingatlanában kutatást foganatosított a 

rendőrség, amikor a férfi a garázsból nyíló mosókonyhában a gázüzemű 

járművek töltésére szolgáló tartály töltőpisztolyából körülbelül 15 

másodpercen át engedte ki a gázt. A helyiségben akkor két rendőr 

tartózkodott, a gáz és a levegő keveréke alkalmas volt arra, hogy robbanást 

idézzen elő. A rendőrök felszólították a vádlottat, hogy hagyjon fel 

cselekményével, illetve egyikük próbálta kivenni a kezéből a töltőpisztolyt, de 

a férfi azt csak akkor tette le, amikor abból kifogyott a gáz. Az épület 

átszellőztetését követően sérülés, kár nem keletkezett. 

 

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. 06. 28. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.178/2021. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és 

más bűncselekmény 

2022. 06. 28.  8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020. augusztus 8-án Múcsony egyik utcáján 

ordítozni kezdett édesapjával, a földre lökte és rátérdelt, majd miután ököllel 

többször fejen ütötte, egy 8 cm pengehosszússágú bicskával szúró 

mozdulatot próbált a nyaka felé tenni. A vádlott azonban nem járt sikerrel, 

mert a társaságukban lévő két másik személy lelökte őt a sértett testéről. 

Ekkor a vádlott egyikük felé fordult és kérdőre vonta, hogy miért szólt bele a 

vitába, majd bicskájával mellkason szúrta a férfit, akinek súlyosabb mellüregi 

sérülése csak a véletlennek köszönhetően maradt el.   

 

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. 28. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem  

17.B.151/2021. kifosztás bűntette és más bűncselekmények 2022. 06. 28. 9:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

akivel szemben kifosztás bűntette, valamint zaklatás miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlott a volt élettársával igyekezett helyreállítani korábbi 

kapcsolatát, ezért 2020 decemberében több alkalommal felkereste a nőt 

Kazincbarcikán. Mikor kiderült a férfi számára, hogy az asszony időközben új 

párkapcsolatot létesített, a jelenlegi élettársat és a nőt is veréssel és 

megöléssel fenyegette.  

Fenti eseményeket követően a vádlott 2021 januárjában Kazincbarcikán 

összetalálkozott az arra gyalogosan haladó sértettel, aki baráti viszonyt ápol a 

vádlott volt élettársának új párjával. A vádlott a sértettnél barátja holléte után 

kérdezősködött. A vádlott – miután kérdésére a sértett azt válaszolta, hogy 

neki semmi köze nincs a vádlott magánéletéhez – egy alkalommal, ököllel 

megütötte a férfi halántékát, mely ütés annak orrát is érte. A földre kerülő 

sértett félelmében mozdulatlan maradt, a vádlott ekkor kivette a sértett 

nadrágjának zsebéből az abban lévő 6.000 forint összegű készpénzt és 

távozott a helyszínről. 

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. 29. 

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

17.B.28/2021. emberölés bűntette  2022. 06. 29. 8:30 

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

a vádirat szerint 2020 októberében a miskolci Népkertben lévő kondiparkban 

olyan súlyosan bántalmazta a sértettet, hogy a sértett a bántalmazás során 

elszenvedett fejsérülései miatt életét vesztette. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott a számára ismeretlen időskorú, de jó 

fizikai és szellemi állapotban lévő és éppen szokásos edzését végző sértettel 

beszélgetni kezdett, majd minden különösebb ok nélkül indulatossá vált és 

többször arcon ütötte a férfit, miután pedig a földre került, a fejére taposott 

és távozott a helyszínről. 

 

A sértett az elszenvedett koponyasérülések szövődményei miatt elhunyt. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése, ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 29. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 122. számú tárgyalóterem 

1.Bf.370/2021. halálos tömegszerencsétlenséget eredményező 

közúti baleset gondatlan okozásának vétsége 

2022. 06. 29. 9:00 

 

Határozatot hirdet 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 eljárás befejezése tervezett.  

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 30. 

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

38.B.402/2022. a bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett 

csalás bűntette és pénzmosás bűntette 

2022. 06. 30. 8:00 

 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik az ügyészség szerint ún. unokázós csalásban vettek részt. 

 

A vádirat szerint a három férfi előzetesen megállapodott, hogy pénzszerzés 

céljából idős embereket ejtenek majd tévedésbe különböző kitalált 

történetekkel, melyek szerint gyermekük, unokájuk bajba került és 

segítségképpen pénzre van szükségük. Cselekményeikkel több, mint 

hárommillió forint kárt okoztak. Az átvett pénzeket az I. rendű vádlott egy 

pénzváltó szolgáltatón keresztül külföldre utaltatta két kívülálló személlyel, 

akik a pénz eredetéről nem bírtak tudomással. 

 

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. 06. 30. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

14.B.80/2021. halált okozó, foglalkozás körében elkövetett 

veszélyeztetés vétsége és más bűncselekmény 

2022. 06. 30. 

 

8:30 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint több munkavédelmi előírást megszeghetett, 

amely a néhai sértett halálához vezetett. 

 

A vádlott által vezetett gazdasági társaság a BorsodChem Zrt. területén bérelt 

raktárépületet. A karbantartási és állagmegóvó munkákat a bérlő volt köteles 

elvégezni, ennek azonban nem tett eleget, ezért az épület aljzatát gödrök, 

víznyelők tarkították és a megfelelő világítás sem volt biztosított. 

 

2018. november 18-án a dolgozók, köztük a néhai sértett állványozási munkát 

végzett. A vádlott a helyszínen tartózkodott, irányította és felügyelte a 

munkavégzést. A dolgozók a munkavégzést megelőzően balesetvédelmi 

oktatásban részesültek és rendelkeztek a szükséges védőfelszereléssel is. A 

munkanap végén a vádlott utasítására a sértett és társa a bérelt 

raktárépületben állványcsöveket pakolt, a vádlott azonban nem ellenőrizte 

sem a munkafolyamatot, sem azt, hogy a dolgozók viselik-e a munkavédelmi 

eszközöket, a munkaterületet elhagyta. A sértett saját elhatározása alapján 

ekkor már nem viselte a fejvédő sisakot. Pakolás közben az egyenetlen 

padlózaton megbotlott, elesett és fejét beütötte. Kollégája észlelte, hogy a 

sértett eszméletlenül fekszik a földön, arca véres. A vádlott, miután értesült a 

történtekről és látta a sértett rossz állapotát – azért, hogy eltitkolja a 

munkabalesetet – nem hívott mentőt és azt a munkavállalóknak is megtiltotta. 

Felszólította a sértett szintén ott dolgozó fiát, hogy maga vigye be édesapját a 

kórházba. A sértett a baleset során többszörös koponyatörést, agyzúzódást 

szenvedett, majd a kórházba szállítás másnapján a szakszerű ellátás ellenére 

elhunyt.  

 

A vádlott mind a raktárépület karbantartási munkáinak elmulasztása, mind a 

biztonságos munkavégzés felügyelete körében több munkavédelmi előírást 

megsértett, ugyanakkor az okfolyamatban közrehatott az is, hogy a sértett 

nem viselte a fejvédő sisakot. 

 

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. 01. 

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

7.Bf.313/2022. bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett 

rablás bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2022. 07. 01. 9:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki az elsőfokú bíróság szerint saját nagyanyját akarta 

kirabolni. 

 

A Miskolci Járásbíróság által megállapított ítéleti tényállás szerint a vádlott 

2020. októberében lopási szándékkal ment be nagyanyja hernádnémeti 

házába, ahol a tűzifát akarta egy zsákba bepakolni. Amikor a sértett 

hazaérkezett, kérlelni kezdte unokáját, hogy ne lopja meg őt. A vádlott ekkor 

készpénzt kezdett tőle követelni és azzal fenyegette, hogy megöli. Az idős nő 

azt állította, nincs pénze, mire a férfi ököllel arcon ütötte a nagyanyját, majd 

ruházatát próbálta átkutatni, amikor a szomszéd – felfigyelve a sértett 

kiabálására – sietett a segítségére és kikísérte a vádlottat az ingatlanból, aki 

azonban később őrjöngve tért vissza és dühében értékes műszaki cikkeket 

tört össze és ismét életveszélyesen megfenyegette a sértettet. Az idős nő 

nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat a bűncselekmény elhárítására idős koránál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettének 

kísérlete, lopás vétségének kísérlete és rongálás vétsége miatt 12 év 

szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.  

 

Az ítélettel szemben az ügyész, illetve a vádlott és védője is fellebbezett. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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