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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. június 6 - 10. 

 

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. 07. 

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

15.B.16/2022. emberölés bűntette 2022. 06. 07. 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 2022. július 5. napján 8:30 órakor folytatódik.  

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

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

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

20.B.13/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022. 06. 07. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség.  

 

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő vádlottak 2018. december 20. napján 

az esti órákban megjelentek a sértett gesztelyi ingatlanánál és a szemközti ház 

udvaráról hógolyókkal kezdték dobálni azt. A zajra a sértett és családtagjai 

kimentek az udvarra, majd az idő közben futva menekülő vádlottak után 

eredtek. A közterületi világítás fényében a sértett számára egyértelművé vált 

az elkövetők kiléte, ezért testvérével együtt hazaindultak. 

 

Az I. rendű vádlott azonban nem engedte távozni a sértett férfit és 

hozzátartozóját, felszólította a II. rendű vádlottat – aki eközben a közelben 

lévő lakatlan házból különböző szerszámokat hozott –, hogy vasvillát is 

készítsen elő. Ezt követően I. rendű vádlott a kézhez vett négyágú vasvillával 

a sértett mellkasa felé szúrt, aki azonban elfordult, így az eszköz a sértett bal 

vállába szúródott 10 cm mélyen. A szúrás következtében a férfi a földre esett, 

az I. rendű vádlott pedig távozott a helyszínről. 

 

A történteket követően ismeretlen személyek különböző eszközöket dobáltak 

a sértett és testvére felé, majd a még helyszínen tartózkodó II. rendű vádlott 

egy vascsövet dobott feléjük.  

 

Amennyiben a sértett férfi nem fordul el, a szúrás súlyos és közvetetten 

életveszélyes sérülést eredményezhetett volna, mivel légmell nagy 

valószínűséggel kialakult volna. 

 

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. 06. 07. 

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. 07. 8:15 

 

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. 

 

A bizonyítási eljárás 2022. június 14-én 13:15 órakor folytatódik.  

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

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

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

7.B.25/2022. állatkínzás bűntette és más bűncselekmények 2022. 06. 07. 

 

10:30 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a sajónémeti vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben állatkínzás bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint 2021 júniusában a vádlott nő elhatározta, hogy 

felhagy fiatal felnőtt kutyája tartásával, mivel az állat számos alkalommal a 

láncát eltépve elkóborolt tőle. Az asszony az I. rendű vádlottat kérte meg arra, 

hogy a kutya lábait drótozza össze, száját kösse be, tegye egy zsákba és 

autóbusszal vigye el az ebet egy közeli településre, majd ott dobja ki. A feladat 

végrehajtása érdekében 5.000 Ft készpénzt és egy darab drótot adott át az I. 

rendű vádlott férfi részére, aki végül a Sajó folyó partján a kutyát egy kővel 

fejbeverte és a nyakán lévő dróttal együtt a folyóba dobta.  

Az ebet – fennakadva a Sajóban – másnap a helyi önkormányzat munkatársai 

találták meg elesett állapotban, majd értesítették a hatóságokat és az 

állatvédőket. Az I. rendű vádlott bántalmazása következtében a kutya 

koponyája betört, sérülései különös szenvedést okoztak számára, mely az 

állat pusztulását is okozhatta volna. 

A vádlott férfi ezen túlmenően, 2020 augusztusa és 2021 májusa között egy 

borsodi kistelepülésen lévő, lakatlan házba tört be, ahol magához vett egy 

65.000 Ft értékű motoros fűkaszát, melyet később értékesített. 

Nem sokkal ezen cselekménye után egy másik ingatlanhoz ment, ahol a 

tetőszerkezetet megbontva jutott be a lakatlan házba. Innen különböző 

műszaki és ruházati cikkeket vitt magával, melyeket ugyancsak értékesített. 

Akár a büntetőeljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 08. 

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

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

bűncselekmény 

2022. 06. 08. 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 nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 08. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

12.Fk.88/2022. erőszakkal, éjjel elkövetett magánlaksértés 

bűntette és más bűncselekmény 

2022. 06. 08. 8:30 

 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a fiatalkorú 

vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint 2021 március-július 

hónapjaiban rudabányai, ormosbányai házakból, üzletekből tulajdonított el 

mosógépet, olajradiátort, alkoholos italokat, illetve családtagjaival és 

ismerőseivel szemben agresszívan lépett fel. Egy alkalommal egy fa karóval 

bántalmazott egy férfit, másik alkalmakkor késsel fenyegetőzött. 

 

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. 08. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

11.B.18/2022. szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal 

elkövetett lopás vétsége és más bűncselekmény 

2022. 06. 08. 10:30 

 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik ellen lopás vétsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat 

az ügyészség. 

 

A vádirat szerint a két férfi 2020 nyarán két alkalommal is egy Ózd közelében 

lévő vadásztársaság automata vadetetőjét és annak tartalmát tulajdonította 

el, miközben a szerkezetet is megrongálták. Másik esetben a vádlottak egy 

hangonyi ingatlan garázsából vittek el szerszámokat, műszaki 

berendezéseket. 

 

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. 08. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. számú tárgyalóterem 

8.B.64/2022. hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 06. 08. 10:00 

 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint egy borsod megyei kistelepülés 

polgármeserét kezdte szidalmazni kifogásolva személyes ügyeinek hivatali 

intézését. A szóváltás közben a vádlott meglökte és megütötte a sértettet, 

aki egy lépcsőn hanyatt esett, majd miután felállt, a vádlott kétszer ismét 

meglökte. Cselekményével zúzódásos sérüléseket okozott. 

 

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. 09. 

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

12.B.2/2022. előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több 

ember, valamint részben tizennegyedik életévét be 

nem töltött személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete 

2022. 06. 09. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a nőnek az ügyben, aki a 

vádirat szerint 2020. április 10-én éjjel szándékosan gyújtott fel egy miskolci 

családi házat azért, hogy annak lakóit megölje.   

A vádirati tényállás szerint a vádlott a ház nyitott teraszán található kanapét 

acetonnal lelocsolta, majd meggyújtotta, az így okozott tűz pedig átterjedt a 

lakás tetőszerkezetére is. A lakóknak sikerült kimenekülniük, a tüzet a kiérkező 

tűzoltók oltották el.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 06. 09. 

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

40.B.1648/2021. 

 

 

pénzhamisítás bűntette 2022. 06. 09. 8:00 

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 
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2022. 06. 09. 

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

18.B.2416/2021. kifosztás bűntette 2022. 06. 09. 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. 06. 09. 

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

3.Bf.37/2022. csalás bűntette és más bűncselekmény 2022. 06. 09. 08:15 

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. 

 

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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2022. 06. 09. 

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

1.Bf.459/2021. rablás bűntette és más bűncselekmény 2022. 06. 09. 13:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki az ügyészség szerint ismeretlen társával együtt 

kirabolt egy nőt a miskolci Deszkatemplom temetőjében.  

 

A vádirat szerint a férfi és ismeretlen társa 2018. december 10-én a déli 

órákban odamentek a sértetthez, hogy tőle a pontos idő után érdeklődjenek, 

illetve pénzt kérjenek, mert nem tudnak hazautazni. A nő oda is adta a pénzt 

a vádlottnak, majd sietve távozott a temető kijárata felé.  

A deszkatemplom kijárata előtt a vádlott ismét megszólította az asszonyt és 

úgy tett, mintha vissza akarná adni a pénzt, miközben társa a nő mögé állva 

megrántotta annak kabátját, aki ettől a földre esett. Ezt követően a két férfi 

kitépte az asszony kezében lévő táskát és két szatyrot, majd elszaladtak a 

helyszínről. 

 

Az elsőfokon eljáró Miskolci Járásbíróság által megállapított tények szerint a 

vádlott az elkövetés idején nem tartózkodott a temetőben, ezért őt az ellene 

rablás bűntette és közokirattal visszaélés vétsége miatt emelt vád alól 

felmentette. Az ítélettel szemben az ügyészség jelentett be fellebbezést 

bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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