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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. május 23 - 27. 

 

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. 23. 

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

24.B.1538/2020. költségvetési csalás bűntette 2022. 05. 23. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a 9 vádlottnak az ügyében, 

akikkel szemben költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 

indult eljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint az események idején polgármester foglalkozású 

vádlott és társai a foglalkoztatásukkal összefüggő valótlan tartalmú 

szerződést kötöttek, azonban a tényleges munkavégzésben nem kellett részt 

venniük, a munkavégzéssel kapcsolatos jelenléti íveket pedig nem a 

valóságnak megfelelően vezették.  

A szerződések alapján a fiktív módon foglalkoztatott vádlottaknak a 

polgármester foglalkozású vádlott a munkabért megelőlegezte, majd a 

foglalkoztatásra tekintettel a költségvetésből jogosulatlanul támogatást 

igényelt. A vádlottak 2015 és 2017 között a központi költségvetésnek közel 

négy és fél millió forint összegben vagyoni hátrányt okoztak.  

Ezen túlmenően az egyik vádlott 2016 évben, a polgármester foglalkozású 

vádlott segítségével, mint álláskereső kötött a munkáltatásával összefüggő 

támogatott foglalkoztatási szerződést úgy, hogy arra nem volt jogosult, mert 

egyéb megbízási jogviszonyára tekintettel havi rendszeres tiszteletdíjban 

részesült. A vádlott a szerződés szerinti munkavégzésben sem vett részt, 

azonban a szerződés alapján a költségvetéstől jogosulatlanul támogatást 

igényelt, mellyel egyszázezer forintot meghaladó összegben okozott vagyoni 

hátrányt a központi költségvetésnek. 

 

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. 23. 

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

10.B.1553/2021. bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett 

rablás bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2022. 05. 23. 8:00 

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

az ügyészség szerint saját nagyanyját akarta kirabolni. 

 

A vádirati 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 állította, nincs pénze, azonban a vádlott 

közölte, tudja, hogy ma kapott nyugdíjat. 

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. Ő 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, koránál és egészségi állapotánál fogva a bűncselekmény 

elhárítására korlátozottan képes személynek tekinthető. 

 

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. 23. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

4.B.153/2021. önbíráskodás bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2022. 05. 23. 13:00 

Tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2021. február 12-én Hejőpapiban egy parkoló 

autóban ülő ismerősét kérte számon egy korábbi tartozás miatt. A vádlott a 

sértett fejének levágásával és a gépkocsi tükrének letörésével fenyegetőzött. 

Mivel nem kapta meg a pénzt, ezért kézzel betörte a gépkocsi bal oldali 

visszapillantó tükrét. Amikor a sértett kiszállt a járműből, a vádlott az autó 

hátuljához futott és betörte a hátsó szélvédőt, majd a jobb oldali visszapillantó 

tükröt is leszakította. Cselekményével 70.000 forint kárt okozott. 

 

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. 05. 24. 

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

20.B.21/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 05. 24. 

 

8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a testvérpárnak az ügyében, 

akik a vádirat szerint az egyikük szomszédságában élő házaspárt 

életveszélyesen bántalmazták. 

 

A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott és a sértetti házaspár Miskolcon 

nem messze laktak egymástól és évek óta haragos viszonyban voltak. 2019. 

december 7-én az I. rendű vádlott és testvére, a II. rendű vádlott a sértettek 

háza előtt haladt el, amikor ismét szóváltásba keveredtek. A vádlottak az I. 

rendű lakására visszaérve – részben ittasságuk folytán – egyre inkább dühbe 

gurultak és elhatározták, hogy közösen „megijesztik” a sértetteket. Harisnyát 

húztak a fejükre és egy kapanyéllel, illetve karóval tértek vissza a sértettek 

házához, ahova a nyitott ajtón keresztül bejutottak. Az I. rendű vádlott a 

kapanyéllel több alkalommal fejen ütötte a sértett nőt, míg a II. rendű vádlott 

a karóval bántalmazta a férfit. Mindketten védekezésre képtelen állapotba 

kerültek, ezután a vádlottak távoztak. A sértettek életveszélyes 

koponyasérüléseket szenvedtek. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 24. 

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

1.Bf.579/2021. közúti baleset okozásának vétsége 2022. 05. 24. 8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki a nem jogerős ítélet szerint a 37. számú főúton 

közlekedve gondatlanságból három személynek súlyos, míg tíz személynek 

könnyebb sérüléseket okozott. 

 

Az elsőfokon eljárt Szerencsi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint 

a vádlott 2019 júniusában Miskolc felől Szerencs irányába közlekedett, amikor 

egy rovarcsípés miatt jobb kezével a lábához nyúlt és emiatt a gépkocsiját 

kissé balra kormányozva áttért a szemközti forgalmi sávba. Ezután hirtelen 

jobbra rántotta a kormányt, lehaladt az útpadkára, majd ismét erősen balra 

kormányzott és sodródni kezdett az úttesten, melynek következtében az 

ellentétes irányból közlekedő szlovák autóbusz bal első részének ütközött. A 

busz a baleset következtében egy útjelző oszlopnak, majd egy tuskónak 

csapódott. 

 

A busz utasai közül hárman 8 napon túl, nyolcan 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedtek. Csak egyikük kapcsolta be biztonsági övét. A vádlottal 

együtt utazó testvére és kislánya szintén könnyebb sérüléseket szenvedett 

bekapcsolt biztonsági öv használata mellett. 

 

A járásbíróság közúti baleset okozásának vétsége miatt a vádlottat 1 év 2 

hónap szabadságvesztésre és 1 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte, a 

szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítéletet az 

ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője azonban felmentés, illetve 

enyhítés iránt 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. 05. 25. 

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

17.B.20/2021. 

 

 

 

nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette 

 

2022. 05. 25. 9:00 

Tárgyalás tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat szerint a vádlott férfi 2011 januárjában egyik éjjel az idős sértett nő 

házának utcafronti ablakán keresztül jutott be az ingatlanba, ahol kutatni 

kezdett, majd a zajra felriadó sértettre támadt. Kézzel, majd egy éles tárggyal 

is megütötte a sértett fejét, azután megragadta a nyakát és azt hátrafeszítette. 

A sértettnek több nyakcsigolyája is eltört. A vádlott a már eszméletlen idős nőt 

két-három alkalommal fejbe rúgta, végül egy palack bort vitt magával, egyéb 

értéktárgyat nem talált. A sértett a bántalmazás során olyan súlyos 

sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.   

 

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. 05. 25. 

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. 05. 25. 10:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak az 

alsózsolcai vádlottnak az ügyében, aki a nem jogerős elsőfokú ítélet szerint 

rettegésben tartotta 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. 

 

A bíróság a férfit személyi szabadság megsértése, kapcsolati erőszak és 

kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 3 év 6 hónap szabadságvesztésre 

és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ügyész a döntést tudomásul vette, a 

vádlott és védője azonban felmentés, illetve enyhítés iránt fellebbezett. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 25. 

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

22.B.129/2021. információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csalás bűntette 

2022. 05. 25. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik sportfogadási csalásokkal több millió forint kárt okoztak. 

 

A vádirati tényállás szerint a III. rendű vádlott által üzemeltetett miskolci 

bárban szerencsejáték és sportfogadások lebonyolítására alkalmas terminál 

is működött, amelyet a pultosként dolgozó IV. rendű vádlott kezelt. Az I. és II. 

rendű vádlottak 2018 nyarán több alkalommal úgy kötöttek sportfogadásokat, 

hogy annak ellenértékét nem, vagy csak részben fizették meg a 

vendéglátóegység felé. Erre a III. rendű vádlott teremtett lehetőséget, aki az I. 

és II. rendű vádlott kérésére „meghitelezte” a tranzakciókat, és a szelvényeket 

magánál tartva a nyereményből remélte a tartozás kiegyenlítését. Az 

ellenértéket a terminált üzemeltető kft. térítette meg a Szerencsejáték Zrt. 

felé. 

 

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. 05. 25. 

Miskolci Járásbíróság • Földszint 22. számú tárgyalóterem 

10.B.2324/2021. hivatalos személy elleni erőszak bűntette  2022. 05. 25. 9:00 

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

a vádirat szerint 2021. július 7-én Miskolc belvárosában közlekedett autójával, 

amikor jogosulatlanul vette igénybe az autóbusz forgalmi sávot. A közelben 

intézkedő rendőrök észlelték a terhelt cselekményét és egyikük a megfelelő 

karmozdulattal megállásra szólította fel, amelynek a sofőr nem 

engedelmeskedett, hanem sebességének megváltoztatása nélkül 

továbbhaladt. A vádlott a rendőr ismételt felszólításainak sem tett eleget, 

ezért a sértettnek el kellett lépnie a jármű elől, hogy az elütést megelőzze. A 

menekülő férfit a rendőrök autóval követni kezdték mintegy 3 km-en át, amely 

során a vádlott többször lényeges mértékben túllépte a megengedett 

sebességet. Végül otthonához érkezve állt meg, ekkor trágár kifejezésekkel 

illette a hatóság tagjait, egyiküket meg is lökte, majd öt rendőr együttes 

erőfeszítésével lehetett ellenállását megtörni és megbilincselni. 

 

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. 05. 25. 

Szerencsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

4.B.80/2021. halálos közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége 

2022. 05. 25. 

 

10:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság a 2017 júliusában Bodrogkisfalud 

közelében történt közúti baleset ügyében. 

 

A vádirat szerint 2017. július 5-én a délutáni órákban a 37. számú főúton 

haladt az I. rendű vádlott személygépkocsijával, előtte vele azonos irányban 

közlekedett a néhai sértett egy tehergépkocsival. Velük szemben, ellentétes 

irányból érkezett a II. rendű vádlott egy nyergesvontatóból és egy 

félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel. Mindhárom sofőr a megengedettnél 

kismértékben magasabb sebességgel haladt. A kamion gumiabroncsai, illetve 

fékrendszere rossz műszaki állapotban voltak, amelyek miatt a jármű nem 

megfelelően fékeződött, illetve balra mozdult el. 

Az I. rendű vádlott a néhai sértett előzésébe kezdett annak ellenére, hogy 

észlelte a szemből jövő II. rendű vádlottat, és azt, hogy a manőver biztonságos 

végrehajtásához nem áll rendelkezésre elegendő távolság. Mindezt a II. rendű 

vádlott is észlelte és vészfékezésbe kezdett, valamint jobbra kormányzott. Az 

I. rendű vádlott az előzést befejezve visszatért a menetirány szerinti forgalmi 

sávba, ekkor a sértett teherautója és a II. rendű vádlott által vezetett kamion 

kb. 15 méterre volt egymástól és a vészfékezés – és fent részletezett műszaki 

hiányosságok – miatt a kamion balra sodródott, és a sértett teherautójának 

ütközött. Mindkét jármű a padkán lehaladva az úttest melletti füves-bokros 

részen állt meg. A sértett a baleset során elszenvedett sérülései miatt később 

elhunyt, míg a II. rendű vádlottnak 8 napon belül gyógyuló sérülései 

keletkeztek. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 
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