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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. november 14-18. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- 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;  

- 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 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. 11. 14. 

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

6.B.19/2022. üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette és 

más bűncselekmények 

2022. 11. 14. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik bűncselekményeikkel egy telekommunikációs céget 

károsíthattak meg az ügyészség szerint. 

 

A vádirati tényállás szerint az ügy I-II-III-IV. rendű vádlottja 2019 januárja és 

áprilisa között más valós személyek adatait felhasználva egy 

telekommunikációs cég webshopján keresztül nagyértékű mobiltelefonokat 

rendelt körülbelül ötven alkalommal. A személyes adatokat részben 

gépkocsi adásvételi szerződésekből szerezték meg, illetve módszerük volt az 

is, hogy adománygyűjtésre vagy közüzemi szolgáltatással kapcsolatos 

ügyintézésre hivatkoztak. Az adatokra a telefonokhoz kapcsolódó előfizetői 

szerződések miatt volt szükség. 

A megrendelt készülékeket egy futárcég szállította ki. A négy vádlott 

megállapodott a futárokkal, akik az ügy VI-XIII. rendű vádlottjai, hogy 

készpénz ellenében részükre kézbesítik a készülékeket, annak ellenére, hogy 

azok bizalmas küldeménynek számítottak és csak személyi igazolvánnyal és 

aláírással lettek volna átvehetők a címzettek részéről. 

Az V. rendű vádlott a bűncselekményből származó mobiltelefonok 

értékesítésével kapcsolódott be a folyamatba. 

 

A vádlottak összesen mintegy negyvenmillió forintértékben rendeltek 

készülékeket. A befizetett előlegek és a hatósági intézkedések során utóbb 

megtérült összegek miatt, illetve azáltal, hogy néhány cselekmény kísérleti 

szakban maradt, a kár 19 millió forint, amely tekintetében a 

telekommunikációs cég polgári jogi igényt terjesztett elő. 

 

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. 11. 14. 

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

25.B.2237/2021. pénzhamisítás bűntette 2022. 11. 14. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2021 januárját megelőzően ismeretlen 

helyről, különféle címletekben, összesen több, mint 8 ezer eurónak 

megfelelő, gyenge minőségű hamis bankjegyet szereztek meg. 

 

2021. január 18-án a vádlottak egy interneten meghirdetett autó 

megvásárlása céljából a tulajdonos miskolci lakásához mentek és 

kijelentették, hogy a vételárat euróban kívánják megfizetni, azonban a 

bankjegyek számlálása közben a vádlottak ideges viselkedése az eladóban 

gyanút keltett, ezért elállt a szerződéstől. A férfiak pénzváltás indokával 

távoztak a helyszínről, de aztán már nem tértek vissza. 

 

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. 11. 15. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 113. számú tárgyalóterem 

15.B.16/2022. emberölés bűntette 2022. 11. 15. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vattai férfinak az ügyében, 

aki az ügyészség szerint megölte volt élettársát. 

A vádirat szerint miután a vádlott és a sértett kapcsolata véget ért és a nő 

elköltözött a közösen lakott ingatlanból, 2020. szeptember 27-én visszament 

a házhoz, hogy személyes tárgyait magával vigye. A vádlott férfi ekkor nem 

volt otthon, de a sértett régi kulcsával be tudott menni. Pakolás közben 

hazaérkezett a vádlott, aki kérdőre vonta a nőt a kapcsolat megszakadása 

miatt, szóváltás alakult ki közöttük. A férfi ekkor kirúgta a sértett lábát, akit a 

földre esve testszerte megrugdosott és a nyakánál megtaposott. A nő a 

helyszínen életét vesztette. A vádlott a község határán kívüli erdős részen lévő 

hulladéklerakó aljára rejtette a holttestet. 

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. 11. 15. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 26. tárgyalóterem 

32.B.1145/2021. erőszakkal, felfegyverkezve, csoportosan 

elkövetett magánlaksértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 11. 15. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik az eddigi adatok szerint 2020 húsvét vasárnapján azért fenyegethettek 

meg egy borsodi kistelepülésen élő családot, hogy vonják vissza az ellenük tett 

feljelentést. 

 

A vádirati tényállás szerint a sértetti család 2020. április 12-én a délutáni 

órákban házuk udvarán tartózkodott, amikor az utcán megjelent az I. és a IV. 

rendű vádlott, akik testvérek és akikkel régóta rossz viszonyban álltak. A két 

férfi az utcáról kiabálva fenyegette meg a sértetteket, hogy ha nem vonják 

vissza a hozzátartozójukkal szemben tett feljelentését, bántalmazni fogják 

őket. Ekkor még nem mentek be a család udvarára, a fenyegetések után 

távoztak a helyszínről. 

 

Rövid idő elteltével azonban már négyen, apjukkal és unokatestvérükkel 

tértek vissza a házhoz, kezükben különböző szúró- és vágóeszközökkel, 

többek között vasvillával, kapával, karóval illetve fűrész lánccal. Ekkor már 

nem csak fenyegették a családot, hanem a különböző eszközökkel a kerítést 

ütögették, szurkáló mozdulatokat tettek, majd a kaput belökve bementek az 

ingatlan udvarára és az ott tartózkodókat bántalmazták is. A támadás 

következtében a sértettek közül többen 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedtek. 

 

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. 11. 15. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 28. számú tárgyalóterem 

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

bűncselekmények 

2022. 11. 15. 10:00 

Tárgyalást 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. 

 

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. 11. 15. 

Szerencsi Járásbíróság 2. számú tárgyalóterem 

24.B.135/2022. 

 

 

segítségnyújtás elmulasztásának vétsége 

 

2022. 11. 15. 8:15 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2021. október 31-én délután 

Legyesbényéről Taktaszadára közlekedett egy motorral. A férfinek nem volt 

vezetői engedélye, kötelező felelősségbiztosítása, a járműnek pedig hatósági 

engedélye és jelzése. A vádlotton volt bukósisak, azonban utasa, egy erősen 

ittas állapotban lévő nő nem viselt ilyet. A vádlott Taktaszada belterületén 

észlelte, hogy a rendőrök intézkedni akarnak vele szemben, de a jelzésüket 

figyelmen kívül hagyva rákanyarodott a Takta gátjára, majd onnan a Prügy felé 

vezető kavicsos földútra hajtott. Utasa már korábban jelezte leszállási 

szándékát, de a vádlott nem állt meg, ezért a nő az egyik kanyarban leugrott 

a motorról és elesett, zúzódásos sérüléseket szerezve. A férfi a történtek után 

sem állt meg. 

 

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. 11. 15. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

11.B.147/2022. 

 

 

hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 11. 15. 11:00 

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

aki az ügyészség szerint 2022. június 25-én egy ózdi dohánybolt előtt egy 

társaság tagjaként italozott és hangoskodott. A vádlottal és társaival szemben 

rendőri intézkedésre került sor, amelynek során a férfi a rendőrautóban, majd 

a rendőrség folyosóján is trágár módon, agresszíven viselkedett és veréssel 

fenyegette meg a hatóság tagjait. 

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. 11. 16. 

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. 11. 16. 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. 11. 16. 

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

24.B.810/2022. felfegyverkezve elkövettet rablás bűntette 2022. 11. 16. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik 2021. május 2-án délután Miskolcon a Bajcsy-Zsilinszky és a Baross utca 

kereszteződésében találkoztak az arra sétáló sértettel, aki telefonját a 

kezében tartva épp zenét hallgatott. A sértett a földre tette táskáját, hogy 

kezet tudjon fogni a vádlottakkal, majd a fiatalkorú terhelt elkérte a sértett 

telefonját és azt zsebre tette. Eközben a vádlottakkal lévő kiskorú személy 

magához vette a sértett táskáját és a közeli villamosmegálló felé futott vele. 

Az értékeit visszaszerezni igyekvő sértett közölte, hogy értesíti a rendőrséget, 

amikor I. rendű vádlott egy tapétavágó kést vett elő és a sértett felé tartva 

felszólította őt a még nála lévő értékei átadására.  

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. 11. 16. 

Miskolci Járásbíróság • Fazekas úti épület I. emelet 117.  számú tárgyalóterem 

11.B.1776/2022. 

 

 

rablás bűntette 2022. 11. 16. 8:00 

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

ügyészség szerint gyermekkorú társával 2021 novemberében rabolt ki egy 

gyermeket Köröm külterületén. 

 

A sértett szaladva menekült, amikor a gyermekkorú személy utolérte és 

hátulról kigáncsolta. Miután így a földre került, a vádlott tovább fenyegette őt, 

fültájékon fejbe rúgta és egy fakarót szorított a kézfejére, hogy ne tudjon 

felállni. Ezt követően pedig a pulóverét követelte, amelyet a sértett át is adott, 

végül a 45.000 forint értékű telefonját is megszerezte. 

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 11. 16. 

Szerencsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

4.B.141/2022. önbíráskodás bűntette 2022. 11. 16. 8:00 

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

2021 decemberében Bekecsen azért bántalmazta a sértettet, mert így kívánt 

érvényt szerezni pénzkövetelésének és behajtani a tartozást. 

 

 

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. 11. 17. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 28. számú tárgyalóterem 

9.B.624/2022. rablás bűntette  2022. 11. 17. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik az ügyészség szerint egy vendéglátóipari egységben 

ismerkedtek meg a sértett férfival, majd annak lakásán nyugtatót tettek 

italába és értékeit magukhoz véve távoztak a helyszínről. 

 

A vádirati tényállás szerint a két miskolci nő 2021. augusztus 13-án délután 

Miskolcon, a Tiszai pályaudvarnál található sörözőben beszélgetni kezdett a 

szintén ott szórakozó, számukra ismeretlen sértettel, majd mindhárman a 

férfi miskolci lakására mentek. Miközben a sértett zenét kapcsolt, I. rendű 

vádlott – a II. rendű vádlott jelenlétében - 5 darab Frontin tablettát tett a férfi 

vodkával megtöltött poharába, melyet a sértett – tekintettel arra, hogy nem 

volt tudomása az italba kevert nyugtatóról – el is fogyasztott, majd a II. rendű 

vádlott társaságában fürödni indult. A gyógyszer hatására a sértett bódult 

állapotba került, elaludt a fürdőkádban, melyet kihasználva az I. rendű 

vádlott átkutatta a szobáját és magához vette játékkonzolját, hátizsákját az 

abban található értékekkel együtt, valamint a férfi nadrágja zsebében talált 

100.000 forint készpénzt is. Ezt követően társának azt mondta, hogy 

készpénzt nem talált, majd a mindkét vádlott távozott a lakásból. 

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 
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2022. 11. 17. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

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

más bűncselekmény 

2022. 11. 17.  10:00 

Tárgyalást 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.   

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 
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