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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. május 16 - 20. 

 

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. 05. 17. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas úti épület I. emelet 155. számú tárgyalóterem 

15.B.16/2022. emberölés bűntette 2022. 05. 17. 8:30 

Előkészítő ülést 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. 

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. 05. 17. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

7.B.129/2022. vadon élő növényfajok fennmaradásának 

veszélyeztetését okozó természetkárosítás 

bűntette és más bűncselekmények 

2022. 05. 17. 9:30 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak 

az ügyében, akik az ügyészség szerint éveken át több alkalommal azért utaztak 

Mexikóba, hogy onnan engedély nélkül védett kaktusz egyedeket szerezzenek 

be és azokat itthon értékesítsék. E fajok között volt olyan, amelyet a 

kipusztulás fenyeget. A II. rendű vádlott továbbá több alkalommal rendelt 

importengedély nélkül Thaiföldről interneten keresztül gyapjas kaktusz 

egyedeket. A vádlottak cselekményeikkel több millió forint haszonra tettek 

szert. 

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


 
 

 

2022. 05. 17. 

Ózdi Járásbíróság • Földszint V. számú tárgyalóterem 

11.B.42/2022. halált okozó ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 05. 17. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság a 2020 novemberében Zubogy 

közelében történt halálos közúti baleset ügyében. 

A vádirat szerint a két vádlott együtt italozott Felsőkelecsényben. Amikor 

elfogyott az ital és ismerősük hazaérkezett, elhatározták, hogy Zubogyra 

mennek alkoholt vásárolni. Az oda tartó úton a II. rendű vádlott autóját 

ismerősük vezette, hazafelé azonban már az I. rendű vádlott akart a volán 

mögé ülni, bár ittas állapotban volt. Az I. rendű vádlott így vezetői engedély 

nélkül, járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, ittasan és a megengedett 50 

km/h-ás sebesség kétszeresével vezette a járművet. Az úton egy férfi és előtte 

néhány lépéssel az élettársa haladt. A sofőr ugyan észlelte a gyalogosokat és 

vészfékezett, de az eltúlzott sebesség miatt az autó sodródni kezdett és 

megállni már nem tudott, így elütötte a nőt. Az I. rendű vádlott megpróbálta 

rábeszélni ismerősét, aki korábban vezetett, hogy vállalja el a baleset 

okozását, de a férfi ezt visszautasította és visszament a helyszínre, ahol a 

történteket észlelő más személyek már megkezdték a segítségnyújtást. A II. 

rendű vádlott a gépkocsi sérüléseit nézegette, majd társával együtt 

visszaszálltak a járműbe és hazamentek, anélkül, hogy segítséget hívtak volna. 

A sértett a baleset következtében a mentőautóban vesztette életét. A 

vádlottak és ismerősük nem szenvedtek sérülést. 

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. 05. 18. 

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

6.B.15/2021. életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett 

súlyos testi sértés vétsége 

2022. 05. 18. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a nőnek az ügyében, akivel 

szemben életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés 

vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint a vádlott egy Miskolc-Bábonyibérc városrész közelében lévő 

ingatlanban tartózkodott a cselekmény idején másfél éves, illetve három 

hónapos gyermekével, valamint sógornőjével és annak két és fél éves 

gyermekével. Az ebédhez vizet forraló sógornő az udvarra ment ki és a 

gyermekek felügyeletét a szomszéd szobában lévő vádlottra bízta, aki abból a 

célból, hogy tápszert készítsen, a fazékhoz lépett és egy pohárral merített 

belőle, azonban könyökével véletlenül lelökte az edényt és a forró víz az ott 

játszó két nagyobb gyermekre ömlött. A vádlott ahelyett, hogy segített volna, 

a gyermekeket otthagyta és visszament a másik szobába, hogy kisfiát 

megetesse. A sértettek II. fokú égési sérüléseket szenvedtek. 

 

 

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. 05. 20. 

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

17.B.30/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmény 

2022. 05. 20. 8:30 

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

a vádirat szerint alkalmi ismerősét bántalmazta, majd kirabolta. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és a társaságában lévő nő 2020. február 

22-én délután Miskolcon a vasúti pályaudvar közelében találkozott a sértettel. 

A nő megszólította a sértettet, rövid beszélgetés után egy közeli garázssorra 

mentek és a nő szexuális szolgáltatást nyújtott a férfinak, majd otthagyta. 

 

Később azonban a selyemréti villamosmegállónál ismét összetalálkoztak 

mindhárman és szóba került, hogy a nőnek egy 20.000 forintos bírságot kell 

megfizetnie, amiért a sértett megsajnálta, ezért ketten a közeli automatához 

mentek és a sértett 15.000 forint készpénzt vett fel. 

 

Útközben újra találkoztak a vádlottal, aki miután megtudta, hogy a sértett még 

nem adta oda a pénzt a nőnek, erőszakossá vált és követelőzni kezdett. A 

sértett férfi azonban faképnél hagyta őket, ám távozóban a vádlott a földre 

lökte és többször fejbe rúgta, mellkasára térdepelt és ököllel ütötte, a 

bántalmazást követően pedig átkutatta zsebeit és 22.000 forinttal távozott. A 

sértett súlyos fejsérüléseket szenvedett. 

 

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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