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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. május 2 - 6. 

 

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. 02. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György út 2. szám Földszint 28. számú tárgyalóterem 

6.B.13/2022. életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022. 05. 02.  9:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint ivócimborájának okozott életveszélyes 

sérüléseket. 

 

Az ügyészség szerint 2021. június 4-én este a vádlott két másik személlyel 

együtt italozott Miskolc-Perecesen. Amikor hazaindultak, egyikük (a sértett) 

egy dohányzó férfitől cigarettát kért, aki mondta, hogy nem tud adni, mert 

elektromosat szív. A sértett a visszautasítás miatt hőzöngeni kezdett. Ekkor a 

vádlott bántalmazni kezdte a sértettet: ököllel többször fejen ütötte, illetve 

fejbe rúgta. Harmadik társuk nem mert közbeavatkozni, mert tartott attól, 

hogy a vádlott őt is bántani fogja, de segítségért indult. Egy furikkal tért vissza, 

amelybe a sértettet belefektették és hazatolták. A sértett életveszélyes 

koponyasérüléseket szenvedett. 

 

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. 05. 03. 

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

20.B.5/2021. emberölés bűntette 2022. 05. 03. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat tartalma szerint a vádlott 2020. január 29-én napközben alkoholt 

fogyasztott, azonban elfogyott a pénze, ezért elhatározta, hogy bemegy a 

sértetthez és azzal az ígérettel szerez pénzt tőle, hogy a tartozását később 

ledolgozza. A vádlott 19 óra körül bekopogott a sértett sályi otthonába, pénzt 

kért tőle, azonban a nő elküldte, majd az ajtót kulcsra zárta. A vádlott 

mindenképpen pénzhez akart jutni, ezért visszafordult és berúgta az ajtót. Az 

előszobába érve a sértettre támadt, az asszonyt egy 4-5 centiméter átmérőjű, 

mintegy fél méter hosszú fa karóval többször fejen ütötte. Az ütések olyan 

nagy erejűek voltak, hogy a karó több darabra tört, a sértett pedig a padlóra 

zuhant. A vádlott a magatehetetlen sértett ujjain lévő három aranygyűrűt 

lehúzta, majd távozott a lakásból. Útközben a gyűrűket egy ismerősének 

eladta, a kapott pénzből alkoholt és cigarettát vásárolt. A sértett 

koponyasérülései miatt a helyszínen életét vesztette. 

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. 05. 03. 

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

(távmeghallgatás) 

15.B.14/2021. előre kitervelten, nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel és védekezésre képtelen személy 

sérelmére elkövetett emberölés bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 05. 03. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, 

védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 

indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint a vádlott férfi - aki a sértett unokája volt – valamint az unoka 

élettársa elhatározták, hogy megszerzik az idős sértett szerencsejátékon nyert 

és megtakarított pénzét, valamint a nagypapa megfélemlítésével elérik, hogy 

a sértett az általa használt lakásból végleg idősek otthonába költözzön. 

Mindezek érdekében 2019. április 1-jén éjjel a sértett ingatlanához mentek, 

annak fa kerítéséről több elemet lefeszítettek és egy kővel a ház utcafronti 

ablakát is betörték, de a sértett az ijedtség ellenére sem akart idősek 

otthonába költözni.  

A vádlottak azonban mielőbb hozzá akartak jutni a sértett pénzéhez, néhány 

nappal később éjjel visszamentek az idős férfi lakásához, ahová az egyik ablak 

betörését követően jutottak be. Miközben értékek után kutattak, az egyik 

szobában rátaláltak az alvó sértettre. Attól félve, hogy az idős férfi felébred és 

felismeri őket, a vádlott nő felszólítására a sértett unokája egy csaknem 

három kilogramm súlyú követ dobott a férfi fejére, majd a magukkal vitt késsel 

mindketten többször megszúrták, megvágták a sértett arcát, nyakát és 

mellkasát. A sértett a bántalmazás következtében olyan súlyos sérüléseket 

szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt.  

A vádlottak átkutatták a lakást, azonban a sértett megtakarított pénzét nem 

találták meg, ezért távoztak. Az unoka azonban nem nyugodott bele a 

történtekbe, ezért újra visszament a házhoz, ahonnan 3.000.- forint 

készpénzt, egy karórát és egy gyűrűt vitt magával, összesen 87.000.- forint 

értékben. 

 

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. 03. 

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. 05. 03. 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. 05. 03. 

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

7.Bf.94/2022. rablás bűntette és más bűncselekmény 2022. 05. 03. 10:45 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik rátörtek egy családra az otthonukban és a 

gyerekeik megölésével fenyegetőzve pénzt követeltek a sértettektől.  

 

Az elsőfokon eljáró Ózdi Járásbíróság által megállapított tények szerint 2020. 

november 7-én a kora délutáni órákban a vádlottak abból a célból mentek a 

sértettek ózdi házához, hogy akár erőszakkal is, de pénzt szerezzenek tőlük. A 

férfi a lakásba bejutva a pénze átadását követelte az apától, miközben a 

gyerekei megölésével fenyegetőzött. A szintén lakásban lévő édesanya 

félelmében átadta a pénztárcájukat a vádlottaknak, melyből a férfi vádlott 

különböző címletekben kivett összesen 28.000 forintot, melyből 1.000 forintot 

visszadobott az asztalra, majd a pár távozott az ingatlanból.  

A sértetteknek okozott kárból 26.000 forintot lefoglaltak, így az okozott kár 

részben megtérült.   

 

A járásbíróság a férfit rablás bűntette miatt 5 év szabadságvesztésre és 5 év 

közügyektől eltiltásra, a nőt bűnsegédként elkövetett rablás bűntette miatt 2 

év szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte.  

 

Az ítélet ellen a vádlottak és a védők elsődlegesen felmentés, másodlagosan 

enyhítés, az ügyészség pedig súlyosítás érdekében fellebbezett. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 03. 

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

25.B.2237/2021. pénzhamisítás bűntette 2022. 05. 03. 10:00 

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. 05. 04. 

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

8.Bf.119/2022. maradandó fogyatékosságot okozó, 

foglalkozás körében elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés vétsége 

2022. 05. 04. 8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

férfinak az ügyében, aki az elsőfokon eljáró Kazincbarcikai Járásbíróság által 

megállapított tényállás szerint egy sajókazai telephely vezetőjeként több 

munkavédelmi előírást megszegett és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a 

bálázógép működés közben „berántsa” egy dolgozó karját. A vádlott – 

tudomással bírva a gép hibájáról – kötelezettségét megszegte azáltal, hogy 

eltűrte annak éveken át tartó, a veszélyes teret elhatároló védőrácsot 

eltávolítva történő üzemeltetését, valamint azt, hogy a dolgozók annak hibáját 

a bálázó működése közben, a veszélyes térbe történő manuális 

beavatkozással hárítsák el.  

 

A sértett a baleset következményeként a jobb felső végtag csaknem teljes 

traumás csonkolását szenvedte el.  

 

A járásbíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki maradandó fogyatékosságot 

okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében és 

ezért őt 3 év időtartamra próbára bocsátotta.  

 

Az ítélettel szemben az ügyészség súlyosítás, a vádlott és védője enyhítés 

érdekében fellebbezett. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 04. 

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

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

bűncselekmények 

2022. 05. 04. 8:30 

Előkészítő ülést 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. 

 

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. 05. 04. 

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. 05. 04. 9:00 

Előkészítő ülést 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 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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életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022. 05. 05. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmény bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat tartalma szerint a szendrőládi vádlott 2020 novemberében a sértett 

társaságában egy harmadik személy tulajdonában álló ládbesenyői ingatlan 

udvarán motoros láncfűrésszel végzett favágási munkálatokat. A fűrész 

szakszerűtlen használata miatt kettejük között vita alakult ki, melyből 

dulakodás és kölcsönös lökdösődés lett.  

Az ingatlan tulajdonosa a dulakodást ugyan megfékezte, azonban a vádlott 

kiment a ház elé és a sértett ott parkoló személygépkocsijában – annak 

többszöri megrúgásával, ütésével – szándékosan kárt okozott. 

A sértett ezt észlelve a vádlott után ment, aki magához vett a szemközti 

elhanyagolt ház kerítéséből egy lécdarabot és a sértettet azzal lábon ütötte, 

majd a meggörnyedt és előrehajolt férfit fejbe is verte, amitől az a földre 

hasalt. A további bántalmazást az időközben a helyszínre érkező vádlott 

munkaadója akadályozta meg.  

A fenti cselekmény miatt bekövetkezett sérülések külön-külön is nyolc napon 

túl gyógyuló, súlyos sérülések voltak, melyek közül néhány közvetlenül 

életveszélyes is.  

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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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 is várható. 

Információ:  dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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