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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. március 21 -26. 

 

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. március 11. 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. 21. 

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

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

emberölés bűntettének kísérlete  

2022. 03. 21. 8:00 

Előkészítő ülést 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. 

 

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. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 21. 

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. 03. 21. 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. 

 

A büntetőeljárás 2022. március 23-án és március 28-án 9 órakor tanúk- 

és szakértők meghallgatásával folytatódik. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 21. 

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

7.Bf.534/2021. a vízi közlekedés, halált okozó gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2022. 03. 21. 8:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a vadnai 

csónakbaleset ügyében, melyben a vádlottakkal szemben vízi közlekedés 

halált okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt emelt vádat az 

ügyészség.  

 

Az elsőfokon eljárt Kazincbarcikai Járásbíróság ítéleti tényállása szerint az ügy 

egyik vádlottja egy horgásztavat üzemeltető cég ügyvezetője, míg a másik 

vádlott a csónakbérlésért, a horgászat ellenőrzéséért felelős, gondnoki 

munkakörben dolgozó munkavállalója volt. 2017 szeptemberében a néhai 

sértett az ismerőseivel együtt horgászott a Vadna településen lévő 

horgásztavon, mely során csónakot is béreltek. A bérelt csónak azonban nem 

volt közlekedésre alkalmas állapotban, mivel nem volt felúszóképes 

(elárasztott állapotban nem volt képes biztosítani a benne ülők fenntartását, 

megkapaszkodását), illetve hiányzott belőle a kötelező védőfelszerelés, 

ekként a mentőmellény is.  

 

A sértett és társai egész nap a tavon horgásztak, mely közben alkoholt is 

fogyasztottak. Este kilenc óra körül a mérsékelten hullámzó tóra a sértett és 

egyik társa beeveztek, hogy a parttól mintegy 120 méterre fogott halat szákkal 

kiemeljék. A csónakban mindketten felálltak, mire az megbillent és felborult, 

majd a légtartályok hiányában a víz alá merült. A vízbe esett horgászok a 

csónak elmerülése miatt nem tudtak mibe kapaszkodni, egyikük a partra 

úszott, míg a sértett vízbe fulladt.  

 

A vádlottak valamennyien megszegték a vízi közlekedés rendjéről szóló 

jogszabályi előírásokat. A sértettel a tóra beevező vádlott azzal, hogy ittas 

állapotban vezette a csónakot, illetve a vezetést átengedte a néhai sértettnek; 

a bérbeadó cég ügyvezetője és a csónakbérlésért, valamint a horgászat 

ellenőrzéséért felelős munkavállalója azzal, hogy hajózásra alkalmatlan 

csónakot adtak bérbe. A szabályszegések a néhai sértett halálát okozták.  

 

A járásbíróság vízi közlekedés veszélyeztetésének vétsége miatt mindhárom 

vádlottat 1 év 2 hónap szabadságvesztésre ítélte, a szabadságvesztés 

végrehajtását valamennyiük esetében 2 év próbaidőre felfüggesztette. 

 

Az ítélet ellen a III. rendű 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. 03. 21. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 126. számú tárgyalóterem 

8.Bf.557/2021. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 03. 21. 10:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a 

szomszédjával erőszakoskodó karcsai férfi ügyében.  

 

Az elsőfokon eljárt Sátoraljaújhelyi Járásbíróság által megállapított tényállás 

szerint a vádlott 2020 májusában Karcsán felfeszítette a sértett házának 

ajtaját, hogy onnan értékeket vigyen el, azonban a sértett időközben hazaért, 

így a vádlott kiment az udvarról, majd később egy késsel tért vissza és azzal 

fenyegetőzve 2.000 forintot követelt, amelyet a sértett át is adott neki. Néhány 

órával később a vádlott enni kért a sértettől, aki megsajnálta, ételt készített 

neki és a bejárati ajtóhoz vitte, a vádlott azonban ismét késsel a kezében 

életveszélyesen fenyegetni kezdte. A sértett párszáz forint aprópénzt tudott 

összeszedni és átadni a vádlottnak, aki ezután erőszakoskodott az idős 

asszonnyal, de a sértett könyörgésére felhagyott a cselekményével. 

Távozóban még megfenyegette a sértettet, hogy ha értesíti a rendőrséget, 

akkor meg fogja ölni. 

 

A bíróság a vádlottat négy bűncselekményben mondta ki bűnösnek: rablás 

bűntette, szexuális erőszak bűntette, lopás vétségének kísérlete és 

kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete miatt 13 év 6 hónap 

szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, egyúttal kizárta a 

feltételes szabadság kedvezményéből.  

 

Az ítélettel szemben az ügyészség súlyosítás iránt, míg a vádlott és védője 

enyhítés érdekében 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. 03. 21. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz. 24. számú tárgyalóterem 

22.B.129/2021. információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csalás bűntette 

2022. 03. 21. 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. 03. 21. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. számú tárgyalóterem 

14.B.39/2021. sikkasztás bűntette és más bűncselekmény 2022. 03. 21. 10:00 

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a könyvelő 

vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint a munkáltatója házipénztárából 

több alkalommal készpénzt vett ki, illetve jogosulatlanul számolt el saját 

részére prémiumot összesen mintegy kétmillió forint kárt okozva ezzel. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 22. 

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

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

bűncselekmény 

2022. 03. 22. 9:00 

Előkészítő ülést 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. 

 

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. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 22. 

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

12.B.35/2021. állami szerv kényszerítése céljából személy elleni 

erőszakos bűncselekmény elkövetésével 

megvalósított terrorcselekmény bűntette 

2022. 03. 22. 

 

13:00 

Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

aki rendőrökkel akarta magát lelövetni, miközben kést tartott élettársa 

nyakához.  

 

A vádirat szerint a vádlott 2020 augusztusában éjszakai szórakozást követően 

hazatért miskolci ingatlanába, majd depressziós állapotba került, így terápiás 

mennyiségben nyugtatót vett be. A férfi ezt követően kora délelőtt közölte az 

élettársával, hogy öngyilkos lesz, ezért késsel több helyen megvágta a 

csuklóját és az alkarját. Az asszony igyekezett lebeszélni a vádlottat 

öngyilkossági szándékáról és a 112-es segélyhívón telefonos segítséget kért, 

amikor a diszpécser tájékoztatta, hogy először a rendőrök fognak kiérkezni, 

utána a mentők. A vádlott ezt meghallva úgy döntött, ha kijönnek a rendőrök, 

akkor velük fogja magát lelövetni úgy, hogy majd eljátssza élettársa késsel 

történő fenyegetését.  

 

A kiérkező rendőröknek a vádlott férfi odadobta a nála lévő, egyébként 

töltetlen és működésképtelen gáz-riasztó fegyverét, majd váratlanul 

megragadta élettársa haját, őt az úttest közepére rángatta, majd egy 15-20 cm 

hosszúságú konyhakést a nyakához tartva többször felszólította a rendőröket, 

hogy lőjék le őt, különben megöli a nőt. 

 

A rendőrök gázspray és testi kényszer alkalmazásával tudták lefogni és 

megbilincselni a vádlottat. 

 

Az ügyben határozathirdetés várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 24. 

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

12.B.19/2021. 

 

nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette  

 

2022. 03. 24. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a négy vádlottnak az 

ügyében, akikkel szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat tartalma szerint a vádlottak pénzszerzés céljából 2019. november 2. 

napján együtt mentek be egy szalonnai ingatlanba, ahol otthon találták annak 

idős lakóját is. A négy férfi ezt követően rátámadt a 85 éves asszonyra, 

többször fejen ütötték. A sértett az így elszenvedett sérülések következtében 

még a helyszínen életét vesztette.  

Az eljárás befejezése és határozathirdetés várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 24. 

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

25.B.2104/2021. 

 

 

 

hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 03. 24. 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. 

 

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. 24. 

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

1.B.2124/2021. kifosztás bűntette 2022. 03. 24. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlott nőnek az ügyében, 

aki az ügyészség szerint ismerősét fosztotta ki. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott nő és a sértett férfi 2020 márciusában 

ismerkedtek meg és néhány alkalommal találkoztak egymással. A nő 2020. 

március 29-én a reggeli órákban megjelent a férfi lakásánál és megkérte, hogy 

legalább egy éjszakát hadd töltsön nála, mivel nincs hová mennie. A vádlott az 

egész napot a sértett otthonában töltötte, és éjszakára is ott maradt. Ekkor 

vette magához vette a sértett értékeit: mobiltelefonját, ezüst nyakláncát és 

készpénzét, majd távozott a lakásból. A sértett ébredés után észlelte a 

történteket. A kár több, mint 250 ezer forint. 

 

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. 03. 24. 

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

38.B.2437/2021. 

 

 

 

erőszakkal, éjjel, felfegyverkezve, csoportosan 

elkövetett magánlaksértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 03. 24. 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 nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 24. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.178/2021. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és 

más bűncselekmény 

2022. 03. 24.  9:30 

Előkészítő ülést 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.   

 

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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