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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. november 28 – december 2. 

 

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. 28. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 119. számú tárgyalóterem 

8.Bf.483/2022. önbíráskodás bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2022. 11. 28. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

férfinak az ügyében, aki 2021. október 25-én felgyújtotta nagyszülei perkupai 

házát. 

 

A Kazincbarcikai Járásbíróság ítélete szerint a vádlottat a nagyszülei nevelték 

fel, akik korábban ígéretet tettek neki arra, hogy a perkupai családi ház majd 

az ő tulajdonába kerül. A férfi életmódja miatt azonban a nagyszülők 

meggondolták magukat és elhatározták, hogy az ingatlant eladják. Ebbe a 

vádlott nem tudott belenyugodni, ezért előbb egy üzenetben fenyegette meg 

nagyapját, majd két héttel később, 2021. október 25-én este az ingatlanba 

annak ablakát betörve bement és másfél liter benzint locsolt szét, majd azt 

meggyújtotta. Mindezt a szomszédban lakó nagyszülők észlelték, ezért a tüzet 

rövid időn belül sikerült megfékezni. A vádlott másnap felhívta nagyapját és 

felszólította, hogy az ingatlan eladásától álljanak el, különben a házat újból 

felgyújtja, illetve két családtagját is „elintézi”. Kis idővel később újra telefonált 

és közölte, ha ő nem élvezheti a javakat, akkor más sem fogja. 

 

A terheltet az elsőfokú bíróság önbíráskodás és rongálás bűntette miatt 2 év 

6 hónap szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.  

 

Az ítélettel szemben mind az ügyész, mind pedig a vádlott és védője 

fellebbezést jelentett be. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ:  dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 11. 28. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

11.B.18/2022. szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal 

elkövetett lopás vétsége és más bűncselekmény 

2022. 11. 28. 9:00 

 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik ellen lopás vétsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat 

az ügyészség. 

 

A vádirat szerint a két férfi 2020 nyarán két alkalommal is egy Ózd közelében 

lévő vadásztársaság automata vadetetőjét és annak tartalmát tulajdonította 

el, miközben a szerkezetet is megrongálták. Másik esetben a vádlottak egy 

hangonyi ingatlan garázsából vittek el szerszámokat, műszaki 

berendezéseket. 

 

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. 28. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. számú tárgyalóterem 

8.B.64/2022. hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 11. 28. 10:00 

 

Tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint egy borsod megyei kistelepülés 

polgármeserét kezdte szidalmazni kifogásolva személyes ügyeinek hivatali 

intézését. A szóváltás közben a vádlott meglökte és megütötte a sértettet, 

aki egy lépcsőn hanyatt esett, majd miután felállt, a vádlott kétszer ismét 

meglökte. Cselekményével zúzódásos sérüléseket okozott a sértettnek. 

 

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. 29. 

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

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

elkövetett emberölés bűntette 

2022. 11. 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. 

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. 29. 

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

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

kísérlete 

2022. 11. 29. 9:00 

Tárgyalást 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. 

 

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. 29. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

7.B.22/2021. jelentős értékre elkövetett lopás bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 11. 29. 11:30 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság jelentős értékre elkövetett lopás 

bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőügyben. 

 

A vádirat szerint a két vádlott abban állapodott meg, hogy egyikük az 

interneten keresztül olyan lánnyal fog megismerkedni, aki jó anyagi 

körülmények között él és megpróbálják a pénzét megszerezni. Ennek 

megfelelően 2019 novemberében a fiatalabb vádlott felvette a kapcsolatot a 

feltételeiknek megfelelő lánnyal. A megismerkedésüket követően a férfi egyre 

több időt töltött a sértett családnál, így tudta meg, hogy a családfő nagyobb 

összegű készpénzt tart a lakásban. Ezt az információt megosztotta a társával, 

majd megbeszélték, hogy megszerzik a lakás kulcsát, azzal bejutva a házba 

elhozzák a pénzt, amit majd megosztanak egymás között. Az eset napján a 

fiatalabb vádlott a családdal együtt elutazott, ezalatt az üresen maradt 

ingatlanba a másik vádlott bement, betörés gyanúját keltve a szobákat 

felforgatta, majd magával vitte a lakásban talált 7 millió forintot.  

 

Az idősebb vádlott 2020. február és május között teherautó vezetőként 

dolgozott. Munkájával összefüggő feladata volt az Ózd környékén végzett 

csatornázási munkákhoz használt csövek szállítása. A csatornázáshoz 

használt csövek közül több darabot nem a munkavégzés helyére, hanem a 

lakására szállított, ezzel a munkadójának csaknem kétszázezer forint kárt 

okozott. 

 

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. 30. 

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

11.B.43/2022. 

 

 

emberölés bűntette 2022. 11. 30. 8:30 

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

vádirat szerint megölte, majd egy kénsavval teli hordóba tette apját. 

 

Az ügyészség szerint a vádlott 2014 augusztusában költözött Angliába 

szüleivel és testvéreivel. Az apa 2015-ben hazaköltözött, mivel a 

családtagokkal megromlott a viszonya. 2020 augusztusában azonban 

meglátogatta őket, amikor is a fiával, a vádlottal együtt repült vissza 

Magyarországra. A koronavírus járvány miatt két hétre karanténba 

kényszerültek, amelyet ózdi házukban töltöttek. Annak lejártát szerették volna 

megünnepelni, ezért 2020. szeptember 13-án alkoholt vásároltak, délutánra 

leittasodtak és korábbi sérelmeik miatt veszekedni kezdtek. A sértett egy 

kalapáccsal fenyegette a vádlottat, aki előbb ököllel, majd a kalapáccsal 

többször fejen ütötte apját, aki életét vesztette. 

A vádlott el akarta tüntetni a holttestet, amelynek érdekében két nappal 

később interneten keresztül hordót és kénsavat vásárolt, majd az addig a 

spájzban tárolt tetemet egy fűrésszel feldarabolta és egyenként feloldotta. A 

szúrós szagra, bűzre felfigyelő szomszédok értesítették a rendőrséget, 

akiknek a férfi beismerte tettét. 

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. 30. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György út 2. szám Földszint 28. számú tárgyalóterem 

6.B.13/2022. életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022. 11. 30.  9:00 

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

a vádirat szerint ivócimborájának okozott életveszélyes sérüléseket. 

 

Az ügyészség szerint 2021. június 4-én este a vádlott két másik személlyel 

együtt italozott Miskolc-Perecesen. Amikor hazaindultak, egyikük (a sértett) 

egy dohányzó férfitől cigarettát kért, aki mondta, hogy nem tud adni, mert 

elektromosat szív. A sértett a visszautasítás miatt a nemtetszését fejezte ki. 

Ekkor a vádlott bántalmazni kezdte a sértettet: ököllel többször fejen ütötte, 

illetve fejbe rúgta. Harmadik társuk nem mert közbeavatkozni, mert tartott 

attól, hogy a vádlott őt is bántani fogja, de segítségért indult. Egy furikkal tért 

vissza, amelybe a sértettet belefektették és hazatolták. A sértett életveszélyes 

koponyasérüléseket szenvedett. 

 

Az eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 11. 30. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 22. számú tárgyalóterem 

22.B.1224/2021. garázdaság bűntette és más bűncselekmény 2022. 11. 30. 8:00 

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

az ügyészség szerint 2020 júliusában indulatos állapotban Miskolc 

Bábonyibérc városrészén egy parkoló autó visszapillantó tükrét ütötte le egy 

bottal. Az egyik házból három személy a vádlott után szaladt, egyiküket a 

vádlott a bottal megütötte, majd elmenekült. A kár több, mint 300 ezer forint. 

 

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. 30. 

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

19.B.1737/2021. jelentős kárt okozó, bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett csalás bűtette és más 

bűncselekmények 

2022. 11. 30. 13:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben többek között jelentős kárt okozó, bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint az I., II., III. és V. rendű vádlottak internetes 

társkereső hirdetések útján idősebb, egyedülálló személyekkel, főként 

férfiakkal ismerkedtek meg, és bizalmukba férkőzve különböző összegeket 

csaltak ki tőlük. A IV., VI., VII. és VIII. rendű vádlottak – nem tudva a 

pénzösszegek eredetéről – rendelkezésre bocsátották bankszámláikat és a 

készpénz felvételében működtek közre. Az okozott kár mindösszesen 

körülbelül 20 millió forint. 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 11. 30. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

3.B.218/2022. halált okozó foglalkozás körében elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés vétsége 

2022. 11. 30. 8:30 

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

villanyszerelési munkálatok elvégzése közben nem tartotta be a 

munkavédelmi szabályokat, így munkatársa halálos áramütést szenvedett. 

 

A vádlott egy villanyszereléssel foglalkozó cég ügyvezetője volt, akit felkértek 

egy vendégház meghibásodott térvilágítási rendszerének helyreállítására. A 

vádlott munkatársával, a sértettel 2017 augusztusában megkezdte a javítási 

munkálatokat, mely egy áramtalanítási művelettel kezdődött. A vádlott ezt 

követően a kültéri világítást kapcsoló szerelvénydobozt szétszedte, az ott 

talált vezetéket pedig a földön javította. Mivel maga a lámpatest sem 

működött, azt is kicserélte. Annak érdekében, hogy megnézze, sikerült-e a 

javításokat elvégezni, újra áram alá helyezte a rendszert. Amikor látta, hogy 

a lámpa világít, azt már csak eredeti helyére kellett volna állítani, ehhez 

azonban már nem áramtalanította újra a rendszert. A vádlott a munkaterület 

őrzését, körbekerítését nem biztosította, de a munkavégzést sem irányította. 

A sértett segíteni akart a vádlottnak, így a kapcsolószekrény előtt térdelve, a 

szabadon hagyott és a fűben szétszóródott 230 V feszültség alatt álló 

vezetékekhez véletlenül hozzáért és áramütést szenvedett. A sértett a 

baleset után hat nappal elhalálozott. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 12. 01. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 126. számú tárgyalóterem 

12.Fk.49/2022. emberkereskedelem bűntette 2022. 12. 01. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a fiatalkorú 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben emberkereskedelem és 

kényszermunka bűntette, valamint személyi szabadság megsértésének 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.   

 

A fiatalkorú vádlottak és gyermekkorú társuk három, velük azonos miskolci 

nevelőotthonban lakó fiatalkorú sértettet tartottak rettegésben: prostitúciós 

tevékenység végzésére próbálták rávenni őket erőszakkal, illetve 

fenyegetéssel; kettejüket szekrénybe zárták, máskor abban akadályozták a 

sértettet, hogy a gyermekotthon szobáját elhagyja. Érzelmileg és fizikailag is 

félelemben tartották a lányokat.  

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. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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maradandó fogyatékosságot eredményező 

közúti baleset gondatlan okozásának vétsége 

2022. 12. 01. 8:00 

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

akivel szemben az ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező 

közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott nő 2020. október 15-én az esti órákban 

Lillafüred felől Miskolc irányába közlekedett három utasával együtt. Egy 

jobbra ívelő kanyarban a vádlotti gépjármű a gumiabroncsok kopásából 

eredően a nedves úttesten megcsúszott és átsodródott a szemközti forgalmi 

sávba, ahol nekiütközött az ott szabályosan közlekedő autóbusznak. 

 

A baleset következtében a vádlott 8 napon belüli zúzódásos sérüléseket, míg 

utasai 8 napon túl gyógyuló töréses sérüléseket szenvedtek. 

Két sértett tekintetében – akik a hátsó ülésen, biztonsági öv használata nélkül 

utaztak – olyan súlyos koponyasérülés keletkezett, mely maradandó 

fogyatékosságnak minősül.  

 

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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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. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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