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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. november 21-25. 

 

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. 21. 

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

5.B.26/2022. 

 

 

vesztegetés elfogadásának bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 11. 21. 8:30 

Előkészítő ülést 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. rendű vádlottja a cég alkalmazottjaként 

dolgozott egy miskolci üzletben. A II-III-IV. rendű vádlottak nincstelen vagy 

alacsony jövedelmű személyeket kerestek meg, hogy a nevükre nagyértékű 

mobiltelefonokat vásároljanak. Az I. rendű vádlottnak közreműködéséért 

cserében ügyletenként, illetve a beszervezett személyeknek is pénzt fizettek. 

Utóbbiak egy része ismeretlen, másik részük vádlottként szerepel az ügyben. 

Az V. rendű vádlott a bűncselekményből származó mobiltelefonok 

értékesítésével kapcsolódott be a folyamatba. 

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 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 11. 21. 

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

6.B.15/2021. életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett 

súlyos testi sértés vétsége 

2022. 11. 21. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a nőnek az ügyében, akivel 

szemben életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés 

vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint a vádlott egy Miskolc-Bábonyibérc városrész közelében lévő 

ingatlanban tartózkodott a cselekmény idején másfél éves, illetve három 

hónapos gyermekével, valamint sógornőjével és annak két és fél éves 

gyermekével. Az ebédhez vizet forraló sógornő az udvarra ment ki és a 

gyermekek felügyeletét a szomszéd szobában lévő vádlottra bízta, aki abból a 

célból, hogy tápszert készítsen, a fazékhoz lépett és egy pohárral merített 

belőle, azonban könyökével véletlenül lelökte az edényt és a forró víz az ott 

játszó két nagyobb gyermekre ömlött. A vádlott ahelyett, hogy segített volna, 

a gyermekeket otthagyta és visszament a másik szobába, hogy kisfiát 

megetesse. A sértettek II. fokú égési sérüléseket szenvedtek. 

 

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. 21. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 26. számú tárgyalóterem 

19.B.66/2022. 

 

 

kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette 

2022. 11. 21. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a nőnek és férfinak az 

ügyében, akikkel szemben csalás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és élettársa, a II. rendű vádlott 

megállapodtak abban, hogy internetes csalás keretében fognak rendszeres 

jövedelemre szert tenni. A terheltek 2019 augusztusa és októbere között 

egyetlen mobiltelefont hirdettek eladásra, amellyel valójában sohasem 

rendelkeztek és nem is állt szándékukban a megrendelt és előre kifizetett 

árucikket megküldeni. Ily módon összesen nyolc személyt tévesztettek meg, a 

sértettek 130.000 – 140.000 forint közötti összegeket utaltak át a vádlottaknak 

a termék ellenértékeként.  

 

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. 11. 22. 

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

20.B.5/2021. nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette 

2022. 11. 22. 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 bíróság az eljárást 2022. november 29-én 8:30 órától folytatja. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 11. 22. 

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

9.B.1574/2021. halált okozó ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette és más bűncselekmények 

2022. 11. 22. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik az ügyészség szerint 2020. április 12-én éjjel a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Újcsanálos és Sóstófalva települések között elütöttek egy gyalogost, 

majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtottak. 

 

A vádirati tényállás szerint az ittas állapotban lévő vádlottak éjjel fél 

tizenegykor a II. rendű vádlott tulajdonában álló személyautóval közlekedtek 

a 3702. számú úton, az autót az I. rendű vádlott vezette. A férfi a gépjármű 

sebességét nem a látási viszonyoknak megfelelően választotta meg, ezért 

későn vette észre és elütötte a vele azonos irányba szabálytalanul haladó 

gyalogost. A sértett az ütközés miatt az út jobb oldalán lévő füves területre 

esett. A vádlottak a balesetet követően megálltak, kiszálltak az autóból, majd 

anélkül, hogy segítséget nyújtottak volna, elhagyták a helyszínt. A sértett 

súlyos sérülései miatt életét vesztette.  

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 11. 22. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.104/2022. 

 

 

jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal 

elkövetett lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

 

2022. 11. 22. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a párnak az ügyében, 

akikkel szemben lopás minősített esete miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott férfi tudott arról, hogy az egyik ismerőse 

kazincbarcikai lakásában nagyobb pénzösszeget tart. Hamis indokkal elkérte 

a társasház lépcsőházi bejáratának kulcsát, tudva azt, hogy a kulcscsomón a 

lakás bejárati ajtajának kulcsa is rajta van. Azokat lemásolta, majd az eredeti 

kulcscsomót visszaadta. Néhány nappal később a férfi elváltoztatott hangon 

felhívta ismerősét és magát postai alkalmazottnak kiadva „elcsalta otthonról” 

ismerősét egy küldemény átvételének ürügyén. Az I. rendű vádlott 

kihasználta, hogy a lakásban senki sem tartózkodik, oda a másolt kulcsokkal 

bejutva 17 ezer eurót és 700 ezer forintot tulajdonított el. Élettársával, a II. 

rendű vádlottal közösen élték fel a megszerzett összeget. 

 

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. 11. 22. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. számú tárgyalóterem 

24.B.107/2022. a sértett sanyargatásával, védekezésre képtelen 

személy sérelmére elkövetett személyi 

szabadság megsértésének bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 11. 22. 10:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vádiratban írtak alapján édesanyját és annak keresztlányát fenyegette, 

illetve bántalmazta több ízben.  

 

A vádirati tényállás szerint a férfi erősen megromlott egészségi állapotú 

édesanyjával élt Szerencsen. Az idős asszonyt napi életvitelében 

keresztlánya segítette. A vádlott italozó életmódot folytatott és alkoholos 

befolyásoltsága esetén rendkívül agresszívvé vált. Több alkalommal 

megöléssel, a ház felgyújtásával, felrobbantásával fenyegette meg 

nőrokonait, édesanyját számos esetben bántalmazta, szidalmazta. Az idős 

nő védelmére keresztlánya kelt, de ilyen alkalmakkor a vádlott vele szemben 

is agresszívan lépett fel. Előfordult, hogy a sértetteket bezárta az ingatlanba.  

 

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. 22. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

14.B.118/2022. 

 

 

hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 11. 22. 13:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2021. november 29-én egy edelényi 

áruházban kötekedni kezdett, ezért vele szemben rendőri intézkedést kértek. 

A férfi előállítása kezdetétől fenyegette a rendőröket, agresszívan viselkedett, 

a rendőrség épületében hangoskodott. 

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 11. 22. 

Szikszói Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

12.B.29/2022. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette 

és más bűncselekmény 

2022. 11. 22. 

 

13:00 

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

aki az ügyészség szerint 2021. március 4-én délután Felsővadászon a helyi 

vegyesbolt előtt szóváltásba került egy ismerősével, akit megdobott a kezében 

lévő üres sörösüveggel. A férfi védekezésül felemelte a karját, sérülést nem 

szenvedett. 

Később a vádlott egy kisebb társasággal a férfi családjának házához ment és 

hangoskodva, trágár módon szidalmazni kezdte a bent tartózkodókat. Erre 

lett figyelmes a korábban megtámadott férfi, aki édesanyjával és nővérével 

együtt kiment az udvarra. Ekkor a vádlott és egyik társa a magukkal vitt 

fakarókat a kerítésen át az udvarra dobálták, illetve a vádlott útburkolati 

törmeléket és követ is bedobott, valamint megrugdosta a vaslemez kaput. 

A támadók csak akkor hagytak fel cselekményükkel, amikor a férfi egy 

kaszával a kezében kiszaladt az utcára. Sérülést senkinek nem okozott. 

Édesanyja azonban a dobálózás során megsérült, szeme felett repesztett 

sérülést szenvedett. 

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. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 11. 23. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

9.B.127/2022. sikkasztás bűntette 2022. 11. 23. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság annak a nőnek az ügyében, 

aki az ügyészség szerint egy zempléni település hegybírájaként a hegyközség 

pénztárából 2016 és 2020 között több, mint két és félmillió forintot 

tulajdonított 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. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 11. 24. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. számú tárgyalóterem 

15.B.104/2022. 

 

 

közúti baleset okozásának vétsége 2022. 11. 24. 10:00 

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2021 januárjában délután Vámosújfaluban 

közlekedett a megengedett 50 km/h-t jelentősen meghaladó kb. 100 km/h 

sebességgel.  

 

Vele szemben ellentétes irányból haladt a néhai sértett asszony elektromos 

kerekesszékével. A nő a vádlott járműve előtt akart elkanyarodni és az 

úttesten áthaladni, azonban a vádlott nagy sebessége miatt későn észlelte a 

veszélyhelyzetet és akkor kezdett vészfékezésbe. Az ütközést azonban így sem 

tudta elkerülni és elütötte a sértettet, aki sodródni kezdett. A nő kiesett a 

kerekesszékből és súlyos töréses sérüléseket szenvedett, majd kórházba 

szállítását követően a baleset után egy hónappal életét vesztette. 

Halála és a baleset között közvetlen okozati összefüggés áll fenn. 

 

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. 11. 24. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

14.Fk.193/2022. rablás bűntette 2022. 11. 24. 

 

13:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akit a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan 

képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettével vádol az ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint az edelényi fiatalkorú vádlott 2022 áprilisában 

leszólította a 66 éves, rossz egészségi állapotban lévő sértettet azért, hogy tőle 

– akár erőszakkal – értéket szerezzen meg. A vádlott előbb pénzt kért kölcsön 

gyógyszerre a sértettől, majd amikor a sértett felajánlotta, hogy kiváltja a 

receptet, a vádlott megpróbálta őt tenyérrel megütni, megrúgni, ám e 

támadásokat a sértett hárította. Ezt követően a vádlott a férfi pénztárcáját 

akarta megszerezni, ennek érdekében két alkalommal, nagyobb erővel, 

ököllel fejen ütötte a sértettet, aki ettől a földre került és rövid időre az 

eszméletét is elvesztette. A terhelt magához vett 40.000 Ft készpénzt, majd 

elszaladt a helyszínről. A bűncselekménnyel okozott kár nem térült meg, a 

sértettnek a bántalmazás következtében sérülése 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. 
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