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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. március 7 -11. 

 

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 és a 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. 07. 

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

6.B.18/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

2022. 03. 07. 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 30-

án 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. 

 

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. 07. 

Miskolci Járásbíróság • Földszint 19. számú tárgyalóterem 

10.B.2324/2021. hivatalos személy elleni erőszak bűntette  2022. 03. 07. 8:00 

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

a vádirat szerint 2021. július 7-én Miskolc belvárosában közlekedett autójával, 

amikor jogosulatlanul vette igénybe az autóbusz forgalmi sávot. A közelben 

intézkedő rendőrök észlelték a terhelt cselekményét és egyikük a megfelelő 

karmozdulattal megállásra szólította fel, amelynek a sofőr nem 

engedelmeskedett, hanem sebességének megváltoztatása nélkül 

továbbhaladt. A vádlott a rendőr ismételt felszólításainak sem tett eleget, 

ezért a sértettnek el kellett lépnie a jármű elől, hogy az elütést megelőzze. A 

menekülő férfit a rendőrök autóval követni kezdték mintegy 3 km-en át, amely 

során a vádlott többször lényeges mértékben túllépte a megengedett 

sebességet. Végül otthonához érkezve állt meg, ekkor trágár kifejezésekkel 

illette a hatóság tagjait, egyiküket meg is lökte, majd öt rendőr együttes 

erőfeszítésével lehetett ellenállását megtörni és megbilincselni. 

 

Akár a büntetőeljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 08. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas úti épület III. emelet I. számú tárgyalóterem 

2.M.70.314/2020. sérelemdíj megfizetése 2022. 03.  08. 

 

8:00 

A tiszaújvárosi tésztaüzemben történt balesett kapcsán indult 

munkaügyi perben tart tárgyalást a Miskolci Törvényszék. 

 

A felperes több éve az alperesi gazdasági társaság által üzemeltetett 

tésztaüzemben dolgozott. Az egyik tésztagyártógép ugyan működőképes volt, 

de tartálya fedelének felnyitásakor az ún. biztonsági kapcsolók nem léptek 

működésbe. Ez azt jelentette, hogy a felnyitást követően a gép nem állt le, 

hanem tovább működött. A felperes 2015. augusztus 3-án reggel azt az 

utasítást kapta a főnökétől, hogy ezzel a meghibásodott géppel dolgozzon, 

majd amikor felnyitotta a gép tartályát és belenyúlt, az nem állt le, hanem a 

forgásban lévő tengelyek leszakították a bal alkarját. 

 

A baleset kapcsán indult büntetőeljárásban a bíróság maradandó 

fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt 

két cégvezető vádlottat egyenként 540.000,- forint pénzbüntetésre ítélte még 

2020-ban. A jogerős ítéletet a Kúria hatályában fenntartotta. 

 

A bűncselekmény sértettje testi épséghez való személyiségi jogának 

megsértése miatt sérelemdíj és kamatainak megfizetése iránt keresetet 

nyújtott be az alperesi gazdasági társasággal szemben. 

 

Ítélethozatal várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 08. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz. 14. számú tárgyalóterem 

32.B.153/2021. garázdaság vétsége 2022. 03.  08. 

 

8:00 

Tárgyalás tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik a gyermekük sérelme miatt bántalmazták szülőtársukat. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak gyermeke és a sértett gyermeke között 

alakult ki konfliktus egy miskolci játszótéren, amely miatt a vádlottak 2020. 

április egyik délelőttjén hangosan szidalmazni kezdték a sértettet. Az I. rendű 

vádlott nő a földre lökte a sértettet, hajánál megragadva ütni kezdte az arcát, 

majd a testét többször megrúgta. A II. rendű vádlott férfi végignézve a 

történteket „nő a nő ellen” kijelentéssel konstatálta az eseményeket. Ekkor 

érkezett a helyszínre a sértett édesanyja, aki igyekezett véget vetni a 

bántalmazásnak, amelyre válaszként a II. rendű vádlott ököllel arcon ütötte. A 

sértett nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 08. 

Szikszói Járásbíróság • Fsz. 2. számú tárgyalóterem  

12.Fk.154/2021. 

 

rablás bűntette és más bűncselekmény 2022. 03. 08. 10:30 

Tárgyalást tart a Szikszói Járásbíróság annak a fiatalkorú vádlottnak az 

ügyében, aki 2021. január 6-án Alsóvadászon a sértett lakásán végzett 

munkát, majd egy kis idő múlva együtt italozni kezdtek és megbeszélték, hogy 

elmennek a boltba. A vádlott ekkor látta, hogy a sértett 8.000 forint készpénzt 

tesz a nadrágzsebébe. A bolt felé sétálva a vádlott pénzt kért a sértettől, aki 

ennek nem tett eleget, erre válaszul a fiatalkorú terhelt egy kerítésnek lökte a 

férfit, aki aztán a földre esett. A vádlott célirányosan kivette a pénzt a sértett 

ruházatából és elfutott. 

 

Másik alkalommal, 2020. december 31-én a vádlott egy másik alsóvadászi 

ingatlanból tűzifát vitt el. 

 

Akár ez eljárás befejezése is várható.  

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 09. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz.17. számú tárgyalóterem 

14.B.25/2021. súlyos testi sértés bűntette  2022. 03. 09. 

 

13:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben az ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat. 

 

A vádirati tényállás szerint az ügy vádlottja a sértettet - aki egy futárszolgálat 

kézbesítőjeként tartózkodott a házban 2020. júliusában szóváltást követően a 

lépcsősor tetején a hátán meglökte, aki ennek következtében a lépcsősoron 

leesett. 

 

A sértett a cselekmény következtében 8 napon túl gyógyuló sérülést 

szenvedett. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 03. 10. 

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

(távmeghallgatás) 

15.B.14/2021. előre kitervelten, nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel és védekezésre képtelen személy 

sérelmére elkövetett emberölés bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 03. 10. 8:30 

Szakértőt hallgat meg a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben előre kitervelten, nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint a vádlott férfi - aki a sértett unokája volt – valamint az unoka 

élettársa elhatározták, hogy megszerzik az idős sértett szerencsejátékon nyert 

és megtakarított pénzét, valamint a nagypapa megfélemlítésével elérik, hogy 

a sértett az általa használt lakásból végleg idősek otthonába költözzön. 

Mindezek érdekében 2019. április 1-jén éjjel a sértett ingatlanához mentek, 

annak fa kerítéséről több elemet lefeszítettek és egy kővel a ház utcafronti 

ablakát is betörték, de a sértett az ijedtség ellenére sem akart idősek 

otthonába költözni.  

A vádlottak azonban mielőbb hozzá akartak jutni a sértett pénzéhez, néhány 

nappal később éjjel visszamentek az idős férfi lakásához, ahová az egyik ablak 

betörését követően jutottak be. Miközben értékek után kutattak, az egyik 

szobában rátaláltak az alvó sértettre. Attól félve, hogy az idős férfi felébred és 

felismeri őket, a vádlott nő felszólítására a sértett unokája egy csaknem 

három kilogramm súlyú követ dobott a férfi fejére, majd a magukkal vitt késsel 

mindketten többször megszúrták, megvágták a sértett arcát, nyakát és 

mellkasát. A sértett a bántalmazás következtében olyan súlyos sérüléseket 

szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt.  

A vádlottak átkutatták a lakást, azonban a sértett megtakarított pénzét nem 

találták meg, ezért távoztak. Az unoka azonban nem nyugodott bele a 

történtekbe, ezért újra visszament a házhoz, ahonnan 3.000.- forint 

készpénzt, egy karórát és egy gyűrűt vitt magával, összesen 87.000.- forint 

értékben. 

 

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. 03. 10. 

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

40.B.1648/2021. 

 

 

pénzhamisítás bűntette 2022. 03. 10. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik 2019 januárjában ismeretlen személytől származó hamis, 100 euró 

címletű bankjegyekkel próbáltak meg fizetni egy határmenti szlovák település 

vendéglőjében, illetve két ózdi benzinkúton. 

 

A bankjegyek gyenge minőségű hamisítványok voltak, amelyek sorozatszámai 

megegyeztek, azonos módon, tintasugaras nyomtatóval készültek. 

Tartalmazták ugyan az euró bankjegyek főbb rajzolati ismérveit, de a papír 

minősége és a biztonsági elem hiánya miatt a hivatásszerűen pénzkezeléssel 

foglalkozó személyek megtévesztésére nem voltak alkalmasak, viszont a 

bankjegyet nem ismerő számára megtévesztőek lehettek. 

 

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. 03. 11. 

Mezőkövesdi Járásbíróság •Fsz. 2. számú tárgyalóterem 

7.B.341/2021. 

 

 

 

kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette 

2022. 03. 11. 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 2022. március 16-án 8 óra 30 perckor tanúmeghallgatással 

folytatódik. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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