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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. november 2-4. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2022.El.I.D.4/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) értelmében 2022. június 20. 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. 11. 02. 

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

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

kísérlete 

2022. 11. 02. 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 

 

 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 11. 03. 

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

20.B.31/2022. nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy 

fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes 

személy sérelmére elkövetett emberölés 

bűntette 

2022. 11. 03. 8:30 

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

ügyészség szerint 2021 szeptemberében előbb félholtra verte az idős sértett 

asszonyt, majd felgyújtotta a házát Miskolcon. 

 

A férfi korábbról ismerte az idős nőt, mivel 2021 tavaszán két alkalommal 

segített neki a bevásárlásban. Ekkor különböző értéktárgyakat látott az 

ingatlanban, így amikor néhány hónappal később pénz szűkében volt, 

elhatározta, hogy eltulajdonítja azokat. 

 

A vádlott 2021. szeptember 24-én hajnalban egy ablakon át mászott be a 

sértett házába, majd öngyújtóval világítva kutakodni kezdett. Az asszony 

felébredt a zajra és megkérdezte, hogy ki van ott. Eközben a férfi egy 

franciakulcsot vett magához a kamrából, a sértetthez lépett és többször fejbe 

ütötte vele. Az asszony a földre esett és eszméletét vesztette. 

 

A vádlott eltette az éjjeli szekrényen talált mintegy 60 ezer forint értékű 

fülbevalót, aztán a cselekmény leplezése céljából meggyújtotta a házban talált 

takarót, rongyot és ajtótokot és a sértettet magára hagyva távozott. A nő 

halálát füst-, szén-monoxid mérgezés okozta. 

 

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. 03. 

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

12.B.45/2022. életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

2022. 11. 03. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a megyaszói férfinak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2021 áprilisában egy korábbi italozás során 

felmerült konfliktus miatt rokonaival együtt megjelent haragosának háza előtt 

és ott hangoskodni kezdett. A kiabálásra felfigyelt a házban vendégként 

tartózkodó sértett, aki távozásra szólította fel a vádlottat, ő azonban ehelyett 

bement az udvarra és egy ott talált téglát a sértett férfi testéhez vágott. A 

bántalmazás miatt a férfi egyik veséjét el kellett távolítani. 

 

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. 11. 03. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

8.Fk.109/2022. 

 

 

felfegyverkezve, bűncselekmény elhárítására 

idős koránál fogva korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett rablás bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmény 

 

2022. 11. 03. 13:00 

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság annak a két fiatalkorú vádlottnak az 

ügyében, akik az ügyészség szerint annak érdekében, hogy élelmet vagy pénzt 

szerezzenek, bementek az idős sértett asszony krasznokvajdai otthonába. 

Amikor a sértett kérdőre vonta őket, a II. rendű vádlott kétszer fejen ütötte a 

nőt egy bottal, aki megszédült, eszméletét vesztette és az ágyra esett. A 

vádlottak ekkor megijedtek és anélkül, hogy bármit magukkal vittek volna, 

sietve elhagyták a házat. A sértett zúzódásos sérüléseket szenvedett. 

 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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