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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. március 14 -18. 

 

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. január 18. 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. 03. 16. 

Miskolci Járásbíróság • 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. 03. 16. 8:00 

Előkészítő ülést 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 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. 03. 16. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fsz. 5. számú tárgyalóterem 

7.B.341/2021. 

 

 

 

kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette 

2022. 03. 16. 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. 03. 16. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

8.B.386/2021. bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett súlyos testi sértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 03. 16. 10:30 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben testi sértés és garázdaság miatt is vádat emelt az ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2021. március 4-én Mezőkövesd egyik 

utcáján ittas állapotban szóváltásba került egy férfival, akinek trágár 

kifejezéseket kiabált és több alkalommal belerúgott egy kerítés kapujába. 

 

A vádlott 2021. február-május hónapjaiban több alkalommal testszerte ököllel 

ütlegelte, illetve fojtogatta feleségét, akinek zúzódásos, horzsolásos sérülései 

keletkeztek és eltört a karja. 

 

A vádlott feleségének nagyanyját, akinek házában szívességi 

lakáshasználóként éltek, 2021. május 25-én tenyérrel arcon ütötte. Az idős 

asszonynak eltört az orra és az arccsontja. 

 

A büntetőeljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 16. 

Szikszói Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

12.B.186/2021. halált okozó ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette  

2022. 03. 16. 9:30 

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

akivel szemben halált okozó ittas járművezetés büntette miatt indult eljárás.  

 

A vádirati tényállás szerint a terhelt férfi az általa vezetett személygépkocsival 

2021. április 30-án a kora esti órákban, ittasan, érvényes vezetői engedély 

nélkül közlekedett a borsod megyei Kázsmárkon. Az autóban a vádlott három 

ismerőse utazott. A vádlott a gépkocsival lakott területen haladt, az adott 

útszakaszon megengedett 50 km/h-t jelentősen meghaladó sebességgel, 

minek következtében egy kanyarban elvesztette az uralmát a jármű irányítása 

fölött és az autó megcsúszott. A vádlott által vezetett gépkocsi az úttest jobb 

oldalára sodródott, majd az ott parkoló hűtőkocsi mellett álló sértett nőnek 

csapódott. Az autó végül az úttest melletti füves területen állt meg. A baleset 

következtében az elsodort nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a 

helyszínen életét vesztette. Az autó utasai közül az egyik férfi a kórházba 

szállítását követően hunyt el, egy másik utasnak a karja roncsolódott, a 

harmadik férfi könnyebb sérüléseket, míg a vádlott bordatörést és 

szegycsonttörést 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 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 17. 

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. 03. 17. 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. 03. 17. 

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

24.B.1538/2020. költségvetési csalás bűntette 2022. 03. 17. 9:00 

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 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 17. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

14.B.189/2021. bűncselekmény felismerésére, elhárítására 

koránál, fogyatékosságánál fogva korlátozottan 

képes személy sérelmére elkövetett rablás 

bűntette 

2022. 03. 17. 8:30 

Tárgyalást tart az Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki egy idős, gyenge fizikai állapotú, mozgásában korlátozott sértett 

edelényi otthonába értékek elvétele céljából ment be. 

A vádirat szerint a vádlott 2020 januárjában egy ismeretlen társával a nyitott 

kiskapun bement a társasház udvarára, majd a sértett földszinti lakásának 

kulcsra zárt bejárati ajtaján próbálták felfeszíteni a zárat. Ez nem járt sikerrel, 

ezért mindketten kopogtattak, mire a televíziót néző idős férfi kinyitotta az 

ajtót. A vádlott és társa mellkasánál fogva betolták a lakásba a sértettet, majd 

őt leültetve az ágyra pénzt követeltek tőle annak kilátásba helyezésével, hogy 

amennyiben nem ad, megölik őt. A sértett azon válaszára, hogy nem tart 

otthon pénzt, a terhelt és társa kutatni kezdett az ingatlanban, melynek 

eredményeképpen a sértett pénztárcájából 3.300 forintot, míg egy ékszeres 

dobozban lévő borítékból 200.000 forintot vettek magukhoz.  

Távozásuk előtt azzal fenyegették meg a sértettet, hogy megölik, ha a 

történtekről szól bárkinek.  

A bizonyítási eljárás befejezése tervezett. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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