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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. május 9 - 13. 

 

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. 09. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 109. számú tárgyalóterem  

4.B.11/2022. hivatalos személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete  

2022. 05. 09. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék a rendőrökre bajonettel támadó 

borsodi férfi ügyében.  

 

A vádirati tényállás szerint a rendőrség előállítás céljából intézkedni kívánt a 

vádlottal szemben, ezért 2021. december 14-én a hajnali órákban a miskolci 

járőrök megjelentek a férfi lakóhelyén és felszólították, hogy menjen ki, vesse 

alá magát a rendőri intézkedésnek. A vádlott a felszólításoknak nem tett 

eleget, a szobájában eltorlaszolta magát, majd az ablakon keresztül próbált 

menekülni, azonban meglátva az udvaron álló rendőröket, elállt ettől a 

szándékától. A rendőrök a szoba eltorlaszolt ajtaját befeszítve jutottak be a 

helyiségbe, ahol szemben találták magukat a vádlottal, aki egy 40 cm 

hosszúságú, 25 cm pengehosszúságú, jó heggyel rendelkező bajonettel 

támadt két ízben az egyik rendőrre. A sértett az első szúró mozdulat elől ki 

tudott térni, illetve társai el tudták hárítani a második támadást, a bajonett 

hegye azonban a rendőr mellkasától mindössze néhány centiméterre állt 

meg. Ezt követően a rendőrök testi kényszert alkalmaztak a vádlottal 

szemben, megbilincselték, majd előállították. 

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 09. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület földszint 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.3/2022. előre kitervelten, aljas indokból vagy célból, 

különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére 

elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

2022. 05. 09. 9:00 

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

az ügyészség szerint Molotov koktéllal akart bosszút állni volt élettársán és 

annak rokonain a véget ért kapcsolat miatt. 

 

A vádlott 2019. augusztus végén a volt sógornője és annak élettársa 

tulajdonát képező ingatlanhoz indult egy borsodi kistelepülésre. Útközben 

Molotov-koktélokat készített a magával vitt üzemanyagból üvegekbe öntve, és 

azokba kanócot dugva. A helyszínre érve azonban eltévesztette a házszámot, 

és a meggyújtott Molotov-koktélokat egy másik ház falához és udvarára 

dobta, ahol az ott lakó nő ezt észlelte, a vádlottat elzavarta, majd seprűvel és 

vízzel eloltotta a tüzet. 

 

Néhány héttel később, 2019. október 3. napján, a vádlott az esti órákban a 

volt élettársa családi házához ment benzinnel megtöltött üvegekkel és 

flakonokkal, majd szintén Molotov-koktélokat készített és az éjszakai órákban 

azokat meggyújtva bedobta az udvarra az ott parkoló autóhoz, de az eszközök 

bealudtak. A vádlott ezúttal egy trágár feliratot is felfestett az ingatlan 

kerítésére. 

 

Ezután a település egy másik házához is elment, amiről tévesen azt hitte, hogy 

a volt élettársa tulajdonában van, az udvaron benzint locsolt szét, majd 

meggyújtotta, a benzines kannát pedig a ház bejáratához dobta. A szomszéd 

észlelte a tüzet, számon kérte a vádlottat, hogy mit csinál, aki azt válaszolta, 

hogy bosszút áll, majd elhajtott a helyszínről. A tüzet a szomszéd és az általa 

értesített tulajdonos oltotta el. 

 

Az eljárás 2022. május 11-én 9 órakor folytatódik a földszint 28. számú 

tárgyalóteremben.  

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 09. 

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

10.B.2811/2021. 

 

 

 

kisebb értékre, üzletszerűen, több magánokirat, 

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű 

elvételével elkövetett lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 05. 09. 8:00 

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

különböző sajóládi házakba tört be, hogy onnan értékeket vigyen magával. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2020 őszétől kezdődően ablakbetörés, 

ajtóbenyomás módszerével több alkalommal sajóládi házakba ment be és 

mobiltelefonokat, tabletet, laptopot, illetve élelmiszert, parfümöt, gyógyszert, 

valamint készpénzt vitt magával. Egy alkalommal egy miskolci kórház 

asszisztensi szobájából vette magához az egyik dolgozó tárcáját a benne lévő 

iratokkal és készpénzzel együtt. 

 

A büntetőeljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 10. 

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

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

bűncselekmény 

2022. 05. 10. 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. 05. 10. 

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

20.Fk.10/2021. 

 

 

különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntette 

 

2022. 05. 10. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a gyermekkorú vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be 

nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott féltékeny volt a még harmadik életévét be 

nem töltött féltestvérére. 2019. április egyik estéjén a vádlott együtt játszott 

taktaharkányi otthonuk udvarán testvéreivel, unokatestvéreivel, amikor a 

szennyvízakna fedelét biztosító betondarabot elmozdította, a fedelet levette 

és féltestvérét a derítőbe dobta, majd a nyílást lezárta és tettéről senkinek 

nem szólt. A szennyvízakna ekkor mintegy 140 cm magasságban tele volt. A 

néhai sértettet több óra múlva kezdték keresni, de már csak élettelen testét 

találták meg. Halálát fulladás okozta.  

 

A bizonyítási eljárás befejezése, perbeszéd, iratismertetés tervezett. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 10. 

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

1.Bf.575/2021. halálos közúti baleset okozásának vétsége 2022. 05. 10. 13:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak 

vádlottnak az ügyében, aki a nem jogerős elsőfokú ítélet szerint a 3. számú 

főút egyik kereszteződésében gondatlanságból egy ember halálát okozta. 

 

Az elsőfokon eljárt Mezőkövesdi Járásbíróság által megállapított tényállás 

szerint a vádlott 2019 szeptemberében Bükkábrány külterületén a 

munkáltatója tulajdonában álló, leengedett mellső tolólappal ellátott lassú 

járművel közlekedett a 3. számú főútvonal irányába, majd a  főútra teljes 

terjedelmével behaladt és nem adta meg az elsőbbséget a tőle balról, Miskolc 

irányából, a megengedettnél nagyobb sebességgel érkező 

motorkerékpárosnak, aki ennek következtében a lassú jármű bal oldalának 

ütközve a helyszínen életét vesztette.  

 

A járásbíróság a férfit közúti baleset okozásának vétsége miatt 1 év 3 hónap, 

végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és 2 év 

közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.  

 

Az ítélet ellen az ügyész, valamint a vádlott és védője is fellebbezett. 

 

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. 10. 

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

1.Bf.152/2022. személyi szabadság megsértésével elkövetett 

kapcsolati erőszak bűntette 

2022. 05. 10. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki a nem jogerős ítélet szerint éveken át fenyegette, 

bántalmazta, esetenként bezárta élettársát. 

 

Az Ózdi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott férfi és a 

sértett nő 2014-től élettársak voltak, kapcsolatukból három közös gyermekük 

született. Életközösségük alatt gyakoriak voltak a veszekedések, mely során 

előfordult, hogy a vádlott megütötte az élettársát. 2018. januárban a vádlott 

féltékenység miatt támadt a sértettre, ököllel többször arcon ütötte, testszerte 

rugdosta, a fejét a radiátorhoz ütötte. Egy hónappal később a vádlott ismét a 

nő hűségét vitatta, ez alkalommal is megverte, majd ezt követően 

mindennapossá vált a sértett bántalmazása. A vádlott a nő fejét, testét ököllel 

ütötte, többször meg is rúgta, máskor befőttesüveggel fejen ütötte. A vádlott 

egy botra kést erősített, majd ezzel az eszközzel ütötte élettársát. Ha a nő 

védekezésként a karjait maga elé tartotta, a vádlott az eszközzel tenyerét, 

kézfejét felsértette, megvágta. A sértett az ütések miatt esetenként eszméletét 

is vesztette. A nő orvoshoz nem fordulhatott, csak a vádlott kíséretében 

hagyhatta el az otthonát. Amikor a vádlott nem volt otthon, a szomszédban 

lakó családtagjaira bízta a sértettet. Egy ilyen alkalommal - 2018 nyarán – a 

nőnek sikerült elszöknie a lakásból. 

 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat kapcsolati erőszak bűntette miatt 2 év 6 

hónap szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. 

 

Az ítélettel szemben a vádlott és védője jelentett be fellebbezést. 

 

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. 10. 

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

18.B.2416/2021. kifosztás bűntette 2022. 05. 10. 8:00 

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. 05. 10. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 109. számú tárgyalóterem 

38.B.2437/2021. 

 

 

 

erőszakkal, éjjel, felfegyverkezve, csoportosan 

elkövetett magánlaksértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 05. 10. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik az ügyészség szerint éjjel, felfegyverkezve támadtak a sértettekre 

Miskolcon. 

 

A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott egy korábbi sérelem miatt akart 

elégtételt venni az egyik sértetten, ezért társaival együtt 2020. november 20-

án éjfél körül felfegyverkezve megjelentek a sértettek által használt Miskolc, 

Rózsás dűlőben lévő háznál. Az ingatlanban három személy – két férfi és egy 

nő – tartózkodott. A támadók a sértettek akarata ellenére, erőszakkal mentek 

be a házba, ahol az I. rendű vádlott az egyik férfi sértettet (haragosát) egy 

baseball ütővel, illetve ököllel többször fejen ütötte és ordítva fenyegetőzött. 

A II. rendű vádlott egy balta fokával ütött a sértett férfi fejére, miközben 

halálosan megfenyegette. A III. és IV. rendű vádlottak a cselekmény során a 

házban tartózkodtak és jelenlétükkel támogatták társaikat. A másik két sértett 

az erőfölénytől tartva nem mert a férfi védelmére kelni, azonban az erősen 

vérző fejsérüléseket látva segélyhívást kezdeményeztek. A férfinak nyolc 

napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek. 

 

Az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 10. 

Szikszói Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

12.B.29/2022. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette 

és más bűncselekmény 

2022. 05. 10. 

 

8:15 

Előkészítő ülést tart a Szikszói Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki az ügyészség szerint 2021. március 4-én délután Felsővadászon a helyi 

vegyesbolt előtt szóváltásba került egy ismerősével, akit megdobott a kezében 

lévő üres sörösüveggel. A férfi védekezésül felemelte a karját, sérülést nem 

szenvedett. 

Később a vádlott egy kisebb társasággal a férfi családjának házához ment és 

hangoskodva, trágár módon szidalmazni kezdte a bent tartózkodókat. Erre 

lett figyelmes a korábban megtámadott férfi, aki édesanyjával és nővérével 

együtt kiment az udvarra. Ekkor a vádlott és egyik társa a magukkal vitt 

fakarókat a kerítésen át az udvarra dobálták, illetve a vádlott útburkolati 

törmeléket és követ is bedobott, valamint megrugdosta a vaslemez kaput. 

A támadók csak akkor hagytak fel cselekményükkel, amikor a férfi egy 

kaszával a kezében kiszaladt az utcára. Sérülést senkinek nem okozott. 

Édesanyja azonban a dobálózás során megsérült, szeme felett repesztett 

sérülést 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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 10. 

Szikszói Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

12.B.162/2020. új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette  2022. 05. 10. 

 

13:00 

Tárgyalást tart a Szikszói Járásbíróság új pszichoaktív anyaggal visszaélés 

bűntette miatt indult büntetőügyben. 

A vádirat szerint a vádlott férfi 2018. februárban saját használatra, majd 2018. 

szeptembere és 2020. február között további értékesítésre szerzett meg 

bódultságot, hallucinációt, szédülést, zsibbadtságot okozó pszichoaktív 

szereket. Az anyagokat a lakásán tárolta, abból 643 alkalommal értékesített 

kiadagolt mennyiségeket a fogyasztók részére. Az értékesített anyagok új 

pszichoaktív anyagnak minősülnek. A vádlottnál 2020. február 17-én egy 

intézkedés alkalmával új pszichoaktív anyagot találtak, majd a lakásában 

mérleget foglaltak le.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 05. 10. 

Mezőkövesdi Járásbíróság •Földszint 2. számú tárgyalóterem 

7.B.341/2021. 

 

 

 

kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette 

2022. 05. 10. 8:30 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki az ügyészség szerint 2016 és 2019 évek között egy kft. vezetőjeként, 

felnőttképzési engedély hiányában, vizsgáztatási jogosultság nélkül 

különböző OKJ-s tanfolyamokat hirdetett meg, ezzel szakképzésüket és 

vizsgájukat illetően tévedésbe ejtette a sértetteket. A vádlott rendszeres 

haszonszerzésre törekedett és cselekményeivel – képzési és vizsgadíjak 

beszedésével – összesen több, mint 3 millió forint kárt okozott. 

 

Az eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 10. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

7.B.47/2022. felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy 

elleni erőszak bűntette 

2022. 05. 10. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság a felfegyverkezve elkövetett 

hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult ügyben. 

 

Az ügyészség szerint a rendőrök 2021. november 21-én egy domaházi 

ingatlanhoz mentek, hogy egy pár órával korábban történt cselekmény miatt 

két ott tartózkodó személyt – egy férfit és egy nőt – előállítsanak. Azonban a 

nő élettársa, a vádlott ittas állapotban, agresszívan, káromkodva akadályozta 

meg az intézkedést, kijelentve, hogy nemrég szabadult a börtönből, ezért nem 

fél a rendőröktől. Elővett egy 7 cm pengehosszúságú bicskát, amelyet a feje 

felé emelt és a rendőrök felé irányítva, szúrásra készen tartotta, miközben 

életveszélyesen fenyegette a hivatalos személyeket. A vádlott felszólításra 

felhagyott cselekményével. 

 

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. 11. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Földszint 6. számú tárgyalóterem 

3.B.167/2021. felfegyverkezve, a bűncselekmény elhárítására 

koránál, fogyatékosságánál fogva korlátozottan 

képes személy sérelmére elkövetett rablás 

bűntettének kísérlete 

2022. 05. 11. 8:30 

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. 

 

A büntetőeljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 11. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

6.B.90/2021. rablás bűntette és más bűncselekmény 2022. 05. 11. 10:00 

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

lakásában rabolta ki alkalmi ismerősét Ózdon 2020 decemberében. 

 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett férfi együtt italoztak és a sértett több 

kört fizetett a társaságnak. A vádlott ekkor észlelte, hogy nagyobb mennyiségű 

készpénz van a tárcájában. Azzal az ürüggyel, hogy hazakíséri a sértettet, a 

lakásáig ment vele, majd ott pénzt követelt tőle. Amikor a sértett a pénz 

átadását megtagadta, a vádlott ököllel, nagy erővel megütötte őt. A sértett 

megijedt, elővette a nadrágja zsebéből a pénztárcáját, amelyet a vádlott elvett 

tőle a benne lévő 220 ezer forinttal együtt. Távozása előtt a vádlott egy 

kerámia tárgyat dobott a televízió képernyőjéhez, további 150 ezer forint kárt 

okozva. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 05. 12. 

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

3.Bf.406/2020. ügyvédi visszaélés bűntette 2022. 05. 12. 8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak az ügyvéd foglalkozású 

vádlottnak az ügyében, aki az Ózdi Járásbíróság nem jogerős elsőfokú ítélete 

szerint hivatását felhasználva csalást, sikkasztást, ügyvédi visszaélést és 

okirathamisítást követett el. 

 

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott 2012. évben teljes körű jogi képviselet 

ellátására kötött tartós megbízási szerződést a sértett gazdasági társaság 

képviselőjével. A sértett a megbízási díjat rendszeresen fizette a vádlottnak. 

2013-ban a sértett képviselője 15 millió forint összegű követelése 

érvényesítésére kérte a vádlottat, melynek teljesítésére az ügyvéd a megbízási 

szerződés keretein belül ígéretet tett, azonban semmilyen intézkedést nem 

foganatosított. A vádlott mulasztása miatt a sértett a követelését az adós 

céggel szemben indult felszámolási eljárásban nem tudta érvényesíteni. Egy 

másik alkalommal a sértett társaság jelzálogjog törlése iránti ügyintézésre 

adott megbízást a vádlottnak. A vádlott ígértet tett az ügyintézésre, azonban 

munkát nem végzett, eljárást nem kezdeményezett a sértett érdekében. 

2013-ban a vádlottat egy magánszemély ügyfele azzal bízta meg, hogy tegyen 

feljelentést a nevében. A vádlott erre ígéretet tett, a sértettet téves 

információkkal látta el, azonban az ügyben nem intézkedett. 

2016 áprilisában a vádlott 1.200.000 forintot vett át egyik ügyfelétől azért, 

hogy ügyében perújítást kezdeményezzen. A megbízás teljesítésével 

kapcsolatban a sértettel és családtagjaival valótlan információkat közölt, 

munkája igazolására hamis okiratokat mutatott nekik. Miután kiderült, hogy 

semmit nem tett a megbízás teljesítése érdekében, az átvett megbízási díjat 

visszafizette. 

2017-ben az ügyvéd vádlott ingatlan adásvételi szerződés készítésére kapott 

megbízást. A megállapodás szerint a vevő a vételár utolsó részletét a vádlott 

letéti számlájára utalta át. A vádlott az átutalt pénzt nem fizette ki a 

jogosultaknak, őket valótlan állításokkal hitegette, majd több hónap elteltével 

a pénz egy részét átadta nekik, azonban több mint 3.000.000 forinttal nem 

számolt el. 

A járásbíróság a vádlottat 4 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte és 

véglegesen eltiltotta foglalkozása gyakorlásától. Az ítélettel szemben az 

ügyészség, a vádlott és a védő is 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. 12. 

Miskolci Járásbíróság • Földszint 19. számú tárgyalóterem 

25.B.2104/2021. hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 05. 12. 8:00 

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

a vádirat szerint 2020 szeptemberében Miskolc sétálóutcáján a vele szemben 

intézkedő közterület-felügyelőt meglökte, és próbálta megütni, illetve a 

szolgálati kutya szájkosarára csapott, majd bele is rúgott az állatba. Másik 

alkalommal, 2021 májusában a vádlott egy miskolci hajléktalanszálló 

dolgozójával kötekedett, valamint egy alkalommal ököllel arcon is ütötte. 

 

A terhelttel szemben hivatalos, illetve közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak bűntette miatt folyik eljárás. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 12. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

14.B.87/2022. súlyos testi sértés bűntette 2022. 05. 12. 12:30 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint nem tudta elfogadni a szakítást és volt élettársát 

2020 decemberében, Sajószentpéteren felkereste új párjának otthonában. A 

vádlott minden előzmény nélkül a férfire támadt, egy alkalommal megütötte. 

A sértett megszédült, visszahátrált a lakásba és egy fokost vett magához, 

amelynek nyelével fejbe vágta a vádlottat. Mindketten kimentek az udvarra: a 

sértett többször felszólította a vádlottat, hogy távozzon, de a terhelt ennek 

nem tett eleget, hanem folytatta támadó magatartását és újból megütötte 

haragosát. A sértett ekkor egy baltát vett a kezébe, de a vádlott ettől sem riadt 

vissza, újból megütötte, ezért a sértett a balta oldalával egy alkalommal fejbe 

ütötte a vádlottat, aki ekkor hagyott fel cselekményével. A sértett nyolc napon 

túl gyógyuló, töréses sérüléseket 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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 05. 12. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.130/2021. kifosztás bűntette 2022. 05. 12. 13:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a két vádlottnak az 

ügyében, akik 2017-ben kisebb szlovák településeken időskorú, magyarajkú 

sértettek sérelmére rendszeresen követtek el vagyon elleni 

bűncselekményeket oly módon, hogy őket félrevezették, figyelmüket 

elterelték és lakásaikból készpénzt és más értéktárgyakat vettek magukhoz 

összesen kb. 5 millió forint értékben. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése is lehetséges. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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