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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. november 7-11. 

 

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. 07. 

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

5.B.35/2022. életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 11. 07. 8:30 

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

a vádirat szerint egy Ózdon, 2021 januárjában történt „tömeges dulakodás” 

során egy 10 cm pengehosszúságú bicskával hátba szúrta ellenfelét. A sértett 

közvetetten életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

 

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. 07. 

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

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

más bűncselekmények 

2022. 11. 07. 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 forint értékben 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 2022. november 9. és 14. napjain 9 órakor a III. emelet 301. 

számú tárgyalóteremben folytatódik. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 11. 08. 

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

4.B.44/2022. 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022. 11. 08. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki 2021 novemberében Miskolcon, az Avas városrész egyik 

taxiállomásán mellkason szúrta ismerősét.  

 

Az ügyészség szerint a sértett férfi 2021. november 9-én az esti órákban két 

ismerősével sétált, amikor összetalálkoztak a vádlottal és társaságával, köztük 

volt egy hölgy is, akit korábban érzelmi szálak fűztek a sértetthez. Ennek tényét 

a vádlott már korábban sérelmezte és számon is kérte a férfin. 

A társaság tagjai vitatkozni kezdtek az este további alakulását illetően, majd 

előkerült egy kés is, melyet a vádlott magához vett. Amikor a sértett feléje 

lépett, hogy megnyugtassa, erre válaszul a terhelt férfi ököllel fejen és 

mellkason ütötte, majd a késsel mellkason szúrta korábbi riválisát. A sértett 

próbált védekezni, földre kerülésüket követően sikerült támadóját rábírnia 

arra, hogy dobja el a kést, majd a vádlott férfi a helyszínről elfutott.  

A sértett a cselekmény következményeként mellüreget megnyitó 

életveszélyes sérülést szenvedett. 

Az eljárás 2022. november 9-én 8 órakor a Fazekas úti épület I. emelet 

155. tárgyalótermében folytatódik. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 11. 08. 

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

15.B.16/2022. emberölés bűntette 2022. 11. 08. 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. 

A tárgyalás 2022. november 15. napján 8:30 órakor folytatódik.  

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 11. 08. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

8.B.19/2022. hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 11. 08. 13:00 

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, akivel 

szemben többek között hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

 

2019 tavaszán a vádlott perei ingatlanában kutatást foganatosított a 

rendőrség, amikor a férfi a garázsból nyíló mosókonyhában a gázüzemű 

járművek töltésére szolgáló tartály töltőpisztolyából körülbelül 15 

másodpercen át engedte ki a gázt. A helyiségben akkor két rendőr 

tartózkodott, a gáz és a levegő keveréke alkalmas volt arra, hogy robbanást 

idézzen elő. A rendőrök felszólították a vádlottat, hogy hagyjon fel 

cselekményével, illetve egyikük próbálta kivenni a kezéből a töltőpisztolyt, de 

a férfi azt csak akkor tette le, amikor abból kifogyott a gáz. Az épület 

átszellőztetését követően sérülés, kár nem keletkezett. 

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 11. 08. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

13.B.47/2022. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és 

más bűncselekmény 

2022. 11. 08. 13:00 

 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020. május elején az esti órákban 

Rudabányán előbb szóváltásba került, majd dulakodott a sértettel, akit egy 

favesszővel próbált bántani, majd a sikálóval védekező sértett után futott és 

a hozzá kerülő eszközzel tarkón ütötte őt. 

 

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. 10. 

Miskolci Törvényszék • Helyszíni tárgyalás - Sárospatak 

7.Bf.298/2022. halált okozó közúti baleset okozásának vétsége 2022. 11. 10. 

 

11:00 

Helyszíni tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak 

a vádlottnak az ügyében, akit 1 év, végrehajtásában 1 év 6 hónap próbaidőre 

felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság halált 

okozó közúti baleset okozásának vétsége miatt. 

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2018. 

október 11-én reggel egy tehergépkocsiból és pótkocsiból álló 

járműszerelvénnyel közlekedett Sárospatakon. Egy vasúti átjáróba való 

behaladáskor a férfi a kellő körültekintést és figyelmet elmulasztotta, nem 

észlelte a jobb oldali visszapillantó tükörben látható kerékpáros nőt, és így 

nem tartott megfelelő oldaltávolságot a sértett mellett történő elhaladáskor. 

A pótkocsi jobb oldala surlódásszerűen nekiütközött a nő bal vállának, aki 

emiatt elveszítette az egyensúlyát és balra, a pótkocsi felé dőlni kezdett, végül 

annak jobb hátsó kereke előtt a földre esett. A kerék áthaladt a sértett fején 

és felsőtestén olyan élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket okozva, hogy a 

nő a helyszínen életét vesztette. A vádlott az ütközést nem észlelte, ezért 

járművével továbbhaladt. 

 

Az ügyész a kiszabott büntetés súlyosítása, míg a vádlott és védője felmentés 

érdekében fellebbezett.  

 

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. 10. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 18. számú tárgyalóterem 

18.B.2416/2021. kifosztás bűntette 2022. 11. 10. 8:00 

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

alvó kiskorút fosztott ki egy miskolci menetrendszerinti autóbuszjáraton.  

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2021. június 14-én délután az MVK Zrt. 3-

as jelzésű autóbuszára szállt fel, ott észrevette az egyik ülésen helyet foglaló, 

éppen alvó kiskorú sértettet és a mellette lévő táskáját. A férfi a sértett 

védekezésre képtelen, alvó állapotát kihasználva magához vette a táskát az 

abban található tolltartóval, kulaccsal, esernyővel és kulcsokkal együtt, majd 

leszállt a buszról. Cselekményével 11.000 forint kárt okozott, amely eddig nem 

térült meg.  

 

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. 10. 

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

9.B.868/2022. foglalkozás körében elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2022. 11. 10. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akiket a lillafüredi kisvasút „elszabadulása” és villamosnak ütközése miatt 

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolt 

meg az ügyészség. 

2018. június 11. napján a hajnali órákban a Majláth telephely fővágányán 

egymáshoz kapcsolva hátrahagyott és leállított, egyenként 10 tonna súlyú 

vasúti kocsik légfék rendszeréből a levegő elszökött, amelynek következtében 

azok a Dorottya utca irányába enyhén lejtős pályaszakaszon megfutamodtak. 

A vasúti kocsik a vágányzáró sorompó használatának hiányában áttörték a 

telephely Dorottya utca felőli, zárt állapotú kapuját, ezáltal a nyílt vasúti 

pályára jutottak. Ezt követően a végállomásig tartó, mintegy 2 km-es 

útszakaszon 20-40 km/h sebességre gyorsultak fel, majd – kitörve az 

ütközőbakot – nekiütköztek a villamosmegállóból éppen induló és az Árpád út 

irányába szabályosan továbbhaladni szándékozó villamos középső részének. 

Az ütközés során személyi sérülés nem történt, azonban a vádlottak számos 

foglalkozási szabályt sértettek meg.  

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. 10. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

14.B.80/2021. halált okozó, foglalkozás körében elkövetett 

veszélyeztetés vétsége és más bűncselekmény 

2022. 11. 10. 

 

10:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint több munkavédelmi előírást megszeghetett, 

amely a néhai sértett halálához vezetett. 

 

A vádlott által vezetett gazdasági társaság a BorsodChem Zrt. területén bérelt 

raktárépületet. A karbantartási és állagmegóvó munkákat a bérlő volt köteles 

elvégezni, ennek azonban nem tett eleget, ezért az épület aljzatát gödrök, 

víznyelők tarkították és a megfelelő világítás sem volt biztosított. 

 

2018. november 18-án a dolgozók, köztük a néhai sértett állványozási munkát 

végzett. A vádlott a helyszínen tartózkodott, irányította és felügyelte a 

munkavégzést. A dolgozók a munkavégzést megelőzően balesetvédelmi 

oktatásban részesültek és rendelkeztek a szükséges védőfelszereléssel is. A 

munkanap végén a vádlott utasítására a sértett és társa a bérelt 

raktárépületben állványcsöveket pakolt, a vádlott azonban nem ellenőrizte 

sem a munkafolyamatot, sem azt, hogy a dolgozók viselik-e a munkavédelmi 

eszközöket, a munkaterületet elhagyta. A sértett saját elhatározása alapján 

ekkor már nem viselte a fejvédő sisakot. Pakolás közben az egyenetlen 

padlózaton megbotlott, elesett és fejét beütötte. Kollégája észlelte, hogy a 

sértett eszméletlenül fekszik a földön, arca véres. A vádlott, miután értesült a 

történtekről és látta a sértett rossz állapotát – azért, hogy eltitkolja a 

munkabalesetet – nem hívott mentőt és azt a munkavállalóknak is megtiltotta. 

Felszólította a sértett szintén ott dolgozó fiát, hogy maga vigye be édesapját a 

kórházba. A sértett a baleset során többszörös koponyatörést, agyzúzódást 

szenvedett, majd a kórházba szállítás másnapján a szakszerű ellátás ellenére 

elhunyt.  

 

A vádlott mind a raktárépület karbantartási munkáinak elmulasztása, mind a 

biztonságos munkavégzés felügyelete körében több munkavédelmi előírást 

megsértett, ugyanakkor az okfolyamatban közrehatott az is, hogy a sértett 

nem viselte a fejvédő sisakot. 

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 11. 10. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

5.B.126/2022. a vízi közlekedés halált okozó gondatlan 

veszélyeztetésének vétsége 

2022. 11. 10. 10:00 

 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki a vádirat szerint 2021 szeptemberében a Tiszán közlekedett hajójával 

Tiszalök és Tiszatardos között. 

 

Ugyanebben az időben a néhai sértett egy másik férfi társaságában egy 

motorral ellátott ladikban a parttól mintegy 20 méterre horgászathoz 

készülődött. Egy elhaladó hajó által felvert hullámok miatt a csónakot 

keresztbe fordították a folyón, melyet a vádlott figyelmetlenségből és a 

szemébe sütő nap miatt későn észlelt, ezért nekiütközött. A baleset 

következtében a vádlott és utasa, valamint a néhai sértett és ismerőse is a 

vízbe estek. Előbbi három meg tudott kapaszkodni a ladikban, azonban a 

sértett partra úszása közben megfulladt.  

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a sajónémeti vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben állatkínzás bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint 2021 júniusában a vádlott nő elhatározta, hogy 

felhagy fiatal felnőtt kutyája tartásával, mivel az állat számos alkalommal a 

láncát eltépve elkóborolt tőle. Az asszony az I. rendű vádlottat kérte meg arra, 

hogy a kutya lábait drótozza össze, száját kösse be, tegye egy zsákba és 

autóbusszal vigye el az ebet egy közeli településre, majd ott dobja ki. A feladat 

végrehajtása érdekében 5.000 Ft készpénzt és egy darab drótot adott át az I. 

rendű vádlott férfi részére, aki végül a Sajó folyó partján a kutyát egy kővel 

fejbeverte és a nyakán lévő dróttal együtt a folyóba dobta.  

Az ebet – fennakadva a Sajóban – másnap a helyi önkormányzat munkatársai 

találták meg elesett állapotban, majd értesítették a hatóságokat és az 

állatvédőket. Az I. rendű vádlott bántalmazása következtében a kutya 

koponyája betört, sérülései különös szenvedést okoztak számára, mely az 

állat pusztulását is okozhatta volna. 

A vádlott férfi ezen túlmenően, 2020 augusztusa és 2021 májusa között egy 

borsodi kistelepülésen lévő, lakatlan házba tört be, ahol magához vett egy 

65.000 Ft értékű motoros fűkaszát, melyet később értékesített. 

Nem sokkal ezen cselekménye után egy másik ingatlanhoz ment, ahol a 

tetőszerkezetet megbontva jutott be a lakatlan házba. Innen különböző 

műszaki és ruházati cikkeket vitt magával, melyeket ugyancsak értékesített. 

Akár a büntetőeljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 
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mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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