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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. október 17-21. 

 

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. 10. 17. 

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

5.Fk.29/2022. emberölés bűntettének kísérlete 2022. 10. 17. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a két fiatalkorú vádlottnak 

az ügyében, akik a vádirat szerint 2019 októberében egyik éjjel a Ziliz és 

Borsodszirák közötti kivilágítatlan közúton bántalmazták az ittas állapotban 

lévő sértettet, akit levetkőztettek és magára hagytak. A kihűléssel 

veszélyeztetett férfit egy arra közlekedő autóbusz sofőrje találta meg az 

úttesten fekve. 

 

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. 10. 17. 

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

8.Bf.369/2022. kapcsolati erőszak bűntette 2022. 10. 17. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak 

a miskolci vádlottnak az ügyében, aki élettársát számos alkalommal 

bántalmazta, majd a szakítást követően is különböző módokon fenyegette.  

 

Az elsőfokon eljárt Miskolci Járásbíróság által megállapított tények szerint a 

vádlott férfi a sértettet 2018 decemberétől 2019 májusáig féltékenységből 

rendszeresen bántalmazta és szidalmazta. Szakításukat követően a terhelt 

úgy ment be a sértett által lakott miskolci ingatlan területére, hogy a 

kerítésléceket kitörte, a kapubejárót benyomta, az udvaron tartózkodó 

sértettet pedig arcon ütötte. Néhány nappal később a férfi az utcán 

összevitatkozott az autójában ülő nővel és egy húsklopfolóval több 

alkalommal ráütött a gépjármű szélvédőjére. A vádlott a szakítást követő 

néhány hétben, egészen június elejéig rendszeresen, szóban és írásban is 

veréssel, megöléssel, továbbá intim felvételeinek nyilvánosságra hozatalával 

fenyegette volt élettársát.  

 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat kapcsolati erőszak, önbíráskodás és zaklatás 

bűntettében, valamint magánlaksértés és garázdaság vétségében bűnösnek 

mondta ki, amely bűncselekmények miatt 3 év szabadságvesztésre, 

mellékbüntetésül 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.  

 

Az ítélettel szemben a vádlott és védője felmentés érdekében fellebbezést 

jelentett be. 

 

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. 10. 17. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

8.B.166/2022. ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége 2022. 10. 17. 

 

10:00 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a rendőr 

foglalkozású vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint 2020 júliusának egyik 

hajnalán erősen ittas állapotban közlekedett a 3-as és a 35-ös számú főúton. 

A férfi Nyékládháza belterületén nem tudta a sávban tartani járművét, 

többször letért az útpadkára, vagy áthaladt a záróvonalon, terelővonalon. Útja 

Sajószögeden át Tiszaújvárosba vezetett, ahol egy autóbusz-megállóba 

húzódott le és elaludt. 

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. 10. 19. 

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

7.Bf.233/2022. halálos közúti baleset okozásának vétsége és 

más bűncselekmény 

2022. 10. 19. 9:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak 

a vádlottnak az ügyében, aki 2019 novemberében Bőcsön elütött egy 

kerékpárost. 

 

A Miskolci Járásbíróság elsőfokú ítélete szerint a vádlott a reggeli órákban 

Hernádkak irányába közlekedett autójával, amikor a mellette ülő kiskorú 

gyermekéhez fordult és így nem észlelte az előtte, vele azonos irányban, 

kerékpárral haladó sértettet, akit a jármű jobb első részével elütött. A sértett 

olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.  

A vádlott – bár észlelte a balesetet – a helyszínen nem állt meg, hanem 

segítségnyújtás nélkül továbbhaladt. 

A bíróság a vádlottat halált okozó közúti baleset okozásának vétsége és 

segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt 2 év 6 hónap 

szabadságvesztésre és 4 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.  

 

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

téves megállapítása, a segítségnyújtás elmulasztása alóli felmentés, illetve a 

büntetés enyhítése érdekében fellebbezett.  

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 19. 

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

22.B.129/2021. információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csalás bűntette 

2022. 10. 19. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik sportfogadási csalásokkal több millió forint kárt okoztak. 

 

A vádirati tényállás szerint a III. rendű vádlott által üzemeltetett miskolci 

bárban szerencsejáték és sportfogadások lebonyolítására alkalmas terminál 

is működött, amelyet a pultosként dolgozó IV. rendű vádlott kezelt. Az I. és II. 

rendű vádlottak 2018 nyarán több alkalommal úgy kötöttek sportfogadásokat, 

hogy annak ellenértékét nem, vagy csak részben fizették meg a 

vendéglátóegység felé. Erre a III. rendű vádlott teremtett lehetőséget, aki az I. 

és II. rendű vádlott kérésére „meghitelezte” a tranzakciókat, és a szelvényeket 

magánál tartva a nyereményből remélte a tartozás kiegyenlítését. Az 

ellenértéket a terminált üzemeltető kft. térítette meg a Szerencsejáték Zrt. 

felé. 

 

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. 10. 19. 

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

16.B.1123/2022. felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 10. 19. 8:00 

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

a vádirat szerint 2021 májusában egy miskolci kórházban fekvőbetegként 

tartózkodott és a neki éppen hátat fordító ápolónőt egy késsel megszúrta. 
 

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. 10. 19. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

4.B.296/2022. jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett 

sikkasztás bűntette 

2022. 10. 19. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a nőnek az 

ügyében, aki 2019-2020 években egy tiszaújvárosi dohányboltban dolgozott. 

A vádlott rendszeresen ütött be a gépbe „nullás” blokkokat, holott a 

vásárlóknak értékesítette az árut, azonban az ellenértéket nem a kasszába 

tette, hanem eltulajdonította. Másik módszere volt, hogy „saját bolti átadás” 

címén nagyibb mennyiségű árut adott át elektronikus rendszeren keresztül 

egy másik helyi trafiknak, az árukészlet azonban ténylegesen nem mozgott, 

azt a vádlott a betérő vevőknek értékesítette, a vételárat pedig szintén 

eltulajdonította. Cselekményeivel több, mint 5 millió forintot sikkasztott. 

 

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. 10. 20. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

8.B.171/2022. jelentős értékre, bűnszövetségben és 

üzletszerűen elkövetett lopás bűntette 

2022. 10. 20. 

 

8:00 

Előkészítő ülést tart az Encsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik az ügyészség szerint családi vállalkozásként működtettek 

éttermet és panziót egy borsodi kistelepülésen, illetve ételkiszállítással és 

közétkeztetéssel is foglalkoztak. A több ingatlanból álló komplexum 

különböző részeiben kapott helyet a szállásszolgáltatás, a konyha, illetve a 

vádlottak lakrészei, lakóháza. Az épületegyüttes az évek során folyamatosan 

bővült, azonban az eredeti közmű-leágazások bővítésére hivatalosan nem 

került sor, ellenben a vádlottak illegálisan kiépített toldásokkal és 

elvezetésekkel 2007 és 2019 között a mérőórákat megkerülve, méretlenül 

vételeztek gázt, áramot és vizet. A gázzal nem csak az ingatlanokat látták el, 

de a kiépített CNG töltőt is arról működtették, amellyel a kiszállítással érintett 

gépjárműveket tankolták. A közműszolgáltatóknak okozott kár több tízmillió 

forint, amely utóbb részben megtérült. 

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. 10. 20. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

7.B.230/2022. hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 10. 20. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a férfinak az 

ügyében, aki 2021 szeptemberében egyik éjjel az M3-as autópályán egy 

tehergépkocsi rakterében 14 külföldi, hazánkban illegálisan tartózkodó 

személyt szállított Budapest irányába haladva. A gépjárművel szemben 

rendőri intézkedésre került sor a geleji pihenőhelyénél. A vádlott megpróbált 

továbbhaladni, de nem járt sikerrel, lehúzódott, azonban hátramenetbe 

kapcsolt és a rendőrautónak ütközött, majd az autóból kiugorva megpróbált 

elfutni a helyszínről. 
 

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. 10. 20. 

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

15.B.30/2022. 

 

 

különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény 

elhárítására idős koránál és fogyatékosságánál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett emberölés bűntette 

2022. 10. 20. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a kazincbarcikai férfinak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint megfojthatta idős édesapját. 

A vádirat szerint a sértett férfi egy lakásban élt fiával, annak élettársával és a 

nő kislányával. A vádbeli napon, 2021. március 16-án a nő ügyet intézni indult, 

aztán meglátogatta az édesanyját, illetve egy barátnőjét is, akinél az éjszakát 

töltötte. A vádlott férfi aznap délután édesapját egy tolókocsival tolva sétált az 

utcán, amikor összetalálkoztak egy társasággal, italoztak, beszélgettek, majd a 

vádlott bevásárolt, készpénzt vett fel és kiváltotta édesapja gyógyszereit. Este 

a társaság a vádlott lakásában szórakozott tovább, majd a vendégek távoztak. 

Ekkor a vádlott és a sértett kettesben maradtak. A férfi levetkőztette 

édesapját, betette a fürdőkádba, majd száját és orrát befogta és addig 

szorította, míg a sértett megfulladt. 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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