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2022.El.XI.B.1/538.

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
2022. május 30 - június 03.

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.

2022. 05. 30.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Földszint 28. számú tárgyalóterem
6.B.18/2021.

életveszélyt okozó testi
kísérlete

sértés

bűntettének

2022. 05. 30.

9:00

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében,
akik 2019 őszén Ricsén támadtak haragosukra.
A vádirat szerint az I. rendű vádlott és fia, a II. rendű vádlott 2019. október 30án este ittas állapotban összeszólalkoztak Ricse egyik utcájában a sértettel,
akivel régóta haragos viszonyban voltak. A vádlottak a náluk lévő 1 méter
hosszúságú díszkardokkal kezdték fenyegetni a sértettet, az I. rendű vádlott
egy alkalommal a fejére célozva le is sújtott, az ütést a sértett karjával védte
ki. Ezt követően a II. rendű vádlott is hasonló mozdulatot tett, ám a sértett
védekezésképpen lábon rúgta, így nem találta el.
A sértett jobb alkarján 8 napon túl gyógyuló, éles szélű vágott seb keletkezett.
A védekező mozdulat hiányában komolyabb, életveszélyes sérülést is
szenvedhetett volna.

Információ:

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
dr. Pabis Attila
sajtószóvivő
46/815-392 • 30/498-0272
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2022. 05. 31.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 127. számú tárgyalóterem
20.B.5/2021.

emberölés bűntette

2022. 05. 31.

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.
Információ:

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
dr. Tasnádi Zoltán
sajtószóvivő
46/815-365 • 30/097-5607
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2022. 05. 31.
Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem
16.B.178/2021.
felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és
más bűncselekmény

2022. 05. 31.

13:00

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.

Információ:

Akár az eljárás befejezése is várható.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-246 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2022. 05. 31.
Mezőkövesdi Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem
3.B.167/2021.
felfegyverkezve, a bűncselekmény elhárítására 2022. 05. 31.
8:30
koránál, fogyatékosságánál fogva korlátozottan
képes személy sérelmére elkövetett rablás
bűntettének kísérlete
Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az
ügyében, aki a vádirat szerint vásárlás szándékát keltette, majd pénzt követelt
és hosszasan bántalmazta a sértetteket egy szomolyai kézműves üzletben.
Az ittas vádlott 2021. január 30-án dél körül becsengetett a kézműves
termékek árusításával foglalkozó idős sértettek házába azzal az ürüggyel,
hogy lekvárt szeretne vásárolni. A sértett nővel kezdett beszélgetni, majd
váratlanul agresszívvá vált, belerúgott az asszonyba, megragadta a haját és
pénzt követelt tőle, majd perceken át testszerte ütötte és rugdosta, követelve,
hogy mondja meg hol tartja a pénzt. Mivel a sértett a pénz átadását
megtagadta, a vádlott a hajánál fogva az emeleti szobába vonszolta, ahol az
idős, mozgásában korlátozott sértett férfi pihent. A vádlott a férfitól is pénzt
követelt, azonban ő is azt válaszolta, hogy nincs pénzük otthon. A vádlott
dühében a földre rántotta az idős férfit és többször belerúgott. Később ismét
a nőre támadt, ököllel és tenyérrel többször megütötte, kitépte a füléből a
fülbevalóját, átkutatta a táskáját, azonban pénzt továbbra sem talált. Ekkor
egy 30 cm hosszúságú kést vett magához, melyet a kezében tartva ismét pénzt
követelt. Távozása előtt azzal fenyegette meg a nőt, hogy ha bejelentést tesz
a rendőrségen, este visszamegy, és feldarabolja, megöli mindkettőjüket.

Információ:

A büntetőeljárás befejezése várható.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-385 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2022. 06. 01.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György út 2. szám Földszint 28. számú tárgyalóterem
6.B.13/2022.
életveszélyt okozó testi sértés bűntette
2022. 06. 01.
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 a nemtetszését fejezte ki.
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.

Információ:

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.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-246 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2022. 06. 01.
Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 22. számú tárgyalóterem
22.B.1224/2021.

garázdaság bűntette és más bűncselekmény

2022. 06. 01.

13:00

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki
az ügyészség szerint 2020 júliusában indulatos állapotban Miskolc
Bábonyibérc városrészén egy parkoló autó visszapillantó tükrét ütötte le egy
bottal. Az egyik házból három személy a vádlott után szaladt, egyiküket a
vádlott a bottal megütötte, majd elmenekült. A kár több, mint 300 ezer forint.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-246 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2022. 06. 01.
Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 10. számú tárgyalóterem
14.B.111/2021.

hivatalos
bűntette

személy

elleni

erőszak

2022. 06. 01.

13:00

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a férfinak az
ügyében, aki erőszakkal akadályozta a vele szemben jogszerűen fellépő
fegyőri intézkedést.
A vádirat szerint a vádlott 2020 januárjában a büntetés-végrehajtási intézet
sétaudvaráról a fogvatartási épületbe visszatérve megtagadta a szolgálatot
teljesítő fegyőr azon utasítását, hogy kabátját vegye le és tegye az
öltözőszekrénybe. A vádlott hangos szitkozódására két másik fegyőr is a
helyszínre sietett, akik a férfi karját megfeszítve próbáltak rá bilincset
helyezni, a vádlott azonban az intézkedésnek ellenállt, a fogásból kiszabadult
és a sértett őr bal karját megragadva maga felé rántotta őt. Miután a
sértettnek sikerült a vádlott fogásából kikerülnie, a zárkába kísérték a férfit,
aki megfenyegette az egyik fegyőrt, hogy fegyvert készít és azzal megöli.

Információ:

Az eljárás befejezése tervezett.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-246 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2022. 06. 01.
Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem
4.B.273/2021.

hamis vád bűntette

2022. 06. 01.

13:00

Tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében,
aki az ügyészség szerint hamisan vádolt meg egy férfit egy rongálás kapcsán.
A vádirati tényállás szerint a vádlott nő 2021. január 18-án a tiszaújvárosi
buszpályaudvar várótermének ajtaját ittas állapotban egy veszekedés
hevében dühében megrúgta, amellyel 86.000 forint kárt okozott. A rendőri
intézkedés során valótlanul azt állította, hogy a rongálást a barátja követte el,
ez alapján a férfivel szemben büntetőeljárás indult.

Információ:

Az eljárás befejezése is várható.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-246 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2022. 06. 02.
Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 28. számú tárgyalóterem
9.B.1574/2021.
halált
okozó
ittas
állapotban
elkövetett 2022. 06. 02.
járművezetés bűntette és más bűncselekmények

8:00

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében,
akik az ügyészség szerint 2020. április 12-én éjjel a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Újcsanálos és Sóstófalva települések között elütöttek egy gyalogost,
majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtottak.
A vádirati tényállás szerint az ittas állapotban lévő vádlottak éjjel fél
tizenegykor a II. rendű vádlott tulajdonában álló személyautóval közlekedtek
a 3702. számú úton, az autót az I. rendű vádlott vezette. A férfi a gépjármű
sebességét nem a látási viszonyoknak megfelelően választotta meg, ezért
későn vette észre és elütötte a vele azonos irányba szabálytalanul haladó
gyalogost. A sértett az ütközés miatt az út jobb oldalán lévő füves területre
esett. A vádlottak a balesetet követően megálltak, kiszálltak az autóból, majd
anélkül, hogy segítséget nyújtottak volna, elhagyták a helyszínt. A sértett
súlyos sérülései miatt életét vesztette.

Információ:

Akár az eljárás befejezése is várható.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-246 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2022. 06. 02.
Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 21. számú tárgyalóterem
40.B.653/2022.
kifosztás bűntette és más bűncselekmények
2022. 06. 02.

8:00

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a nőnek az ügyében, aki
ellen kifosztás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az
ügyészség.
A vádlott nő 2021 januárjában Sajószentpéteren közlekedve észlelte, hogy egy
75 éves mozgássérült nő elektromos kocsijával elakadt. Több járókelővel
együtt a sértett segítségére sietett, majd a sértett figyelmetlenségét
kihasználva elvette annak pénztárcáját a benne lévő 600 Ft készpénzzel,
valamint a sértett irataival, köztük bankkártyájával együtt. A bankkártyával
később egy dohányboltban cigarettát és alkoholt vásárolt.
Egy másik alkalommal a vádlott az előtte vásárló férfinak a bolt pultján hagyott
pénztárcáját vette el a benne lévő 350.000 Ft készpénzzel és a sértett irataival
együtt. A pénz egy részét a lányával együtt elköltötte, az iratokat pedig a
sértett házának udvarára dobta.

Információ:

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.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-246 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2022. 06. 02.
Kazincbarcikai Járásbíróság • VI.számú tárgyalóterem
14.B.98/2022.
önbíráskodás bűntettének kísérlete
bűncselekmény

és

más

2022. 06. 02.

8:30

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az
ügyében, aki 2021. október 25-én felgyújtotta nagyszülei perkupai házát.
A vád szerint a vádlottat a nagyszülei nevelték fel, akik korábban ígéretet
tettek neki arra, hogy a perkupai családi ház majd az ő tulajdonába kerül. A
férfi életmódja miatt azonban a nagyszülők meggondolták magukat és
elhatározták, hogy az ingatlant eladják. Ebbe a vádlott nem tudott
belenyugodni, ezért 2021. október 25-én este az ingatlanba annak ablakát
betörve bement és másfél liter benzint locsolt szét, majd azt meggyújtotta.
Mindezt a szomszédban lakó nagyszülők észlelték, ezért a tüzet rövid időn
belül sikerült megfékezni.
A vádlott másnap felhívta nagyapját és felszólította, hogy az ingatlan
eladásától álljanak el, különben a házat újból felgyújtja, illetve két családtagját
is „elintézi”.

Információ:

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.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-246 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

