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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. március 28 – április 1. 

 

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. 28. 

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. 28. 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 befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 28. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Fsz. 21. számú tárgyalóterem 

17.B.20/2021. 

 

 

 

nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette 

 

2022. 03. 28. 9:00 

Tárgyalást 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.   

A bíróság a tárgyalást 2022. március 30-én 9 órakor a Fsz. 21. számú 

tárgyalóteremben folytatja. 

 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 28. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület III. emelet 301. számú tárgyalóterem 

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

veszélyeztetés vétsége 

2022. 03. 28. 9:30 

Határozatot hirdet 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. 

 

Ítélethirdetés tervezett. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 28. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság •17. sz. tárgyalóterem 

8.B.422/2021. kereskedéssel elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2022. 03. 28. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint borsod megyei kistelepülésen lévő 

lakóhelyén marihuánát termesztett, amelyet egy internetes oldalon hirdetett 

eladásra. A vádlottól egy kiskorú fiú több alkalommal vásárolt a kábítószerből 

legalább fél millió forint értékben. 

 

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 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 03. 29. 

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

20.B.5/2021. emberölés bűntette 2022. 03. 29. 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. 

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. 29. 

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

18.B.2416/2021. kifosztás bűntette 2022. 03. 29. 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 várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 29. 

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

9.B.2739/2021. közúti veszélyeztetés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 03. 29. 14:15 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2020 novemberében egy este alatt több 

bűncselekményt is elkövetett, mialatt Miskolc belvárosában közlekedett. 

 

A vádlott vezetői engedély nélkül, végleges járművezetéstől eltiltás hatálya 

alatt vett részt a forgalomban. Először egy benzinkútra hajtott, az autóból 

kiszállva minden ok nélkül kiabálni kezdett, tenyérrel ráütött a saját, illetve egy 

ott parkoló másik autó motorháztetőjére. Innen tovább indult és egy piros 

jelzésnél álló autó mögött állt meg. A vádlott kiszállt a járműből az előtte lévő 

autó jobb első ajtaját kinyitotta, az utastérbe behajolva a számára ismeretlen 

sofőrt szidalmazta, kabátjánál fogva rángatni kezdte és életveszélyesen 

megfenyegette. A sértettnek sikerült szabadulni a vádlott fogásából és ugyan 

nyitott jobb első ajtóval, de elindulni a helyszínről. A vádlott férfi azonban 

követni kezdte, többször sávot váltott és dudált, majd amikor utolérte, 

hátulról szándékosan nekihajtott. Személyi sérülés nem történt. 

A vádlott végül tizenhárom behajtani tilos táblát figyelmen kívül hagyva, a 

forgalommal szemben 130-140 km/h-s sebességgel és az őt fény- és 

hangjelzéssel üldöző rendőröket figyelmen kívül hagyva otthonáig hajtott és 

az udvaron az autót leállította. 

 

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 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 03. 29. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

14.B.98/2021. 

 

garázdaság vétsége 2022. 03. 29. 8:30 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2021 húsvét hétfőjén felkereste a sértett férfit 

és annak élettársát sajókazai otthonukban, azért, hogy a nőt – aki távoli 

rokona – meglocsolja. 

 

A locsolkodás után a vádlott számonkérte a sértettet, hogy miért nem kínálja 

meg őt itallal és cigarettával. A konfliktusból szitkozódás lett, majd a vádlott 

kiment a házból és verekedésre hívta ki a sértettet, aki ennek nem akart eleget 

tenni, mire a vádlott ütni próbált, ezért a sértett a földre vitte és lefogta. 

 

A sértett ekkor visszaindult a bejárati ajtóhoz, miközben a sértett utolérte, 

hátulról ráfogott a nyakára és beleharapott a vállába. 

 

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. 03. 30. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 117. számú tárgyalóterem  

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

emberölés bűntettének kísérlete  

2022. 03. 30. 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. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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Miskolci Törvényszék • Helyszíni tárgyalás: Taktaharkány, Széchenyi u 20. szám 

20.Fk.10/2021. 

 

 

különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntette 

 

2022. 03. 31. 17:00 

Helyszíni 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 nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 125. számú tárgyalóterem  

3.Bf.406/2020. ügyvédi visszaélés bűntette 2022. 03. 31. 9:30 

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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Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.B.19/2022. hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 03. 31. 9:00 

Előkészítő ülést tart az Encsi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

akivel szemben többek között hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

 

2019 tavaszán a vádlott perei ingatlanában kutatást foganatosított a 

rendőrség, amikor a férfi a garázsból nyíló mosókonyhában a gázüzemű 

járművek töltésére szolgáló tartály töltőpisztolyából körülbelül 15 

másodpercen át engedte ki a gázt. A helyiségben akkor két rendőr 

tartózkodott, a gáz és a levegő keveréke alkalmas volt arra, hogy robbanást 

idézzen elő. A rendőrök felszólították a vádlottat, hogy hagyjon fel 

cselekményével, illetve egyikük próbálta kivenni a kezéből a töltőpisztolyt, de 

a férfi azt csak akkor tette le, amikor abból kifogyott a gáz. Az épület 

átszellőztetését követően sérülés, kár nem keletkezett. 

 

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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