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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. szeptember 12-16. 

 

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. 09. 12. 

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

4.B.28/2022. emberölés bűntettének kísérlete 2022. 09. 12. 8:00 

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

ügyészség szerint életveszélyes sérüléseket okozott ismerősének Tarcalon. 

 

A vádlott 2021. április 23-án délután tarcali otthonában alkoholt fogyasztott, 

majd a hozzá látogatóba érkező sértettre minden előzmény nélkül rátámadt: 

egy 32 cm hosszú, 19 cm pengehosszúságú késsel hét alkalommal hason, 

mellkason, nyak és kar tájékon megvágta és megszúrta a sértettet, miközben 

azt kiabálta neki, hogy „megdöglesz!”. A sértett a földre esett, azonban még 

telefonon segítséget tudott kérni. Életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

 

 

A tárgyalás 2022. szeptember 26-án, 8 órakora az I.emelet 127. számú 

tárgyalóteremben folytatódik. 

 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 12. 

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

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

más bűncselekmények 

2022. 09. 12. 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 befejezése nem várható.  

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 12. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Földszint 21. sz. tárgyalóterem 

17.B.20/2021. 

 

 

 

nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette 

 

2022. 09. 12. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirat szerint a vádlott férfi 2011 januárjában egyik éjjel az idős sértett nő 

kovácsvágási házának utcafronti ablakán keresztül jutott be az ingatlanba, 

ahol kutatni kezdett, majd a zajra felriadó sértettre támadt. Kézzel, majd egy 

éles tárggyal is megütötte a sértett fejét, azután megragadta a nyakát és azt 

hátrafeszítette. A sértettnek több nyakcsigolyája is eltört. A vádlott a már 

eszméletlen idős nőt két-három alkalommal fejbe rúgta, végül egy palack bort 

vitt magával, egyéb értéktárgyat nem talált. A sértett a bántalmazás során 

olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.   

 

A tárgyalás szeptember 14. napján 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 12. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 117. számú tárgyalóterem 

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

üzletszerűen elkövetett csalás bűtette és más 

bűncselekmények 

2022. 09. 12. 9:00 

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. 09. 13. 

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

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

elkövetett emberölés bűntette 

2022. 09. 13. 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. szeptember 15. napján 8:30 órától folytatja.  
Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 13. 

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

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

veszélyeztetés vétsége 

2022. 09. 13. 

 

8:00 

Előkészítő ülést 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.  

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. 09. 13. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület II. emelet 221/B. számú tárgyalóterem  

14.B.1094/2021. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette 2022. 09. 13. 9:00 

Határozatot hirdet a Miskolci Járásbíróság annak a letartóztatásban lévő 

vádlottnak az ügyében, akivel szemben az ügyészség felfegyverkezve 

elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat.  

 

A vádlott a vádirat szerint 2020 júniusának egyik estéjén Ongán követni 

kezdett, majd megállította a kerékpározó kiskorú sértettet, akit értékeinek 

átadására szólított fel, miközben egy félbetört sörösüveggel ütő, szúró 

mozdulatokat tett. A sértett a fenyegetés hatására hagyta, hogy a vádlott 

kivegye kerékpárja elülső kosarában lévő kerékpárpumpát, majd újabb 

felszólítás és fenyegető mozdulat után a sértett átadta az övtáskájában lévő 

mobiltelefonját is. A vádlott az értékek elvétele után elszaladt.   

 

Az eljárás befejezése tervezett. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 13. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 19. számú tárgyalóterem 

25.B.2237/2021. pénzhamisítás bűntette 2022. 09. 13. 9:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2021 januárját megelőzően ismeretlen 

helyről, különféle címletekben, összesen több, mint 8 ezer eurónak 

megfelelő, gyenge minőségű hamis bankjegyet szereztek meg. 

 

2021. január 18-án a vádlottak egy interneten meghirdetett autó 

megvásárlása céljából a tulajdonos miskolci lakásához mentek és 

kijelentették, hogy a vételárat euróban kívánják megfizetni, azonban a 

bankjegyek számlálása közben a vádlottak ideges viselkedése az eladóban 

gyanút keltett, ezért elállt a szerződéstől. A férfiak pénzváltás indokával 

távoztak a helyszínről, de aztán már nem tértek vissza. 

 

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. 09. 13. 

Szikszói Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

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

és más bűncselekmény 

2022. 09. 13. 

 

8:30 

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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 13. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

5.B.83/2022. 

 

 

közúti baleset okozásának vétsége 2022. 09. 13. 10:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádlott férfi 2021 márciusában a késő délutáni órákban gépjárműjével 

Szerencs belterületén közlekedett, mikor az enyhén ittas állapotban lévő 

néhai sértett a vádlott által megközelített gyalogos-átkelőhelyhez érkezett. Az 

átkelést megelőzően a sértett férfi megvárta, hogy egy, neki jobbkéz felől 

érkező autó elhaladjon, majd megkezdte az áthaladást. A vádlott a férfit 

mintegy 40 méter távolságból észlelte, ekkor késedelem nélkül vészfékezte a 

kb. 75-80 km/óra sebességgel haladó autóját, de az ütközést elkerülni nem 

tudta, a sértettet a zebrán kb. 55 km/órás sebességgel elütötte.  

 

Az ütközés erejétől a sértett a gépjármű szélvédőjére felütközött, majd az 

úttestre esett. A vádlott a balesetet követően autójával megállt, kiszállva a 

sértetthez ment és a helyszínen maradt.  

 

A néhai sértett az ütközés következményeként olyan súlyos sérüléseket 

szenvedett, hogy a kórházba szállítást követően életét vesztette.  

 

Az eljárás befejezése nem tervezett. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 09. 14. 

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

22.B.1224/2021. garázdaság bűntette és más bűncselekmény 2022. 09. 14. 13:00 

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. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 09. 14. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

4.B.80/2021. halálos közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége 

2022. 09. 14. 

 

10:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság a 2017 júliusában Bodrogkisfalud 

közelében történt közúti baleset ügyében. 

 

A vádirat szerint 2017. július 5-én a délutáni órákban a 37. számú főúton 

haladt az I. rendű vádlott személygépkocsijával, előtte vele azonos irányban 

közlekedett a néhai sértett egy tehergépkocsival. Velük szemben, ellentétes 

irányból érkezett a II. rendű vádlott egy nyergesvontatóból és egy 

félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel. Mindhárom sofőr a megengedettnél 

kismértékben magasabb sebességgel haladt. A kamion gumiabroncsai, illetve 

fékrendszere rossz műszaki állapotban voltak, amelyek miatt a jármű nem 

megfelelően fékeződött, illetve balra mozdult el. 

Az I. rendű vádlott a néhai sértett előzésébe kezdett annak ellenére, hogy 

észlelte a szemből jövő II. rendű vádlottat, és azt, hogy a manőver biztonságos 

végrehajtásához nem áll rendelkezésre elegendő távolság. Mindezt a II. rendű 

vádlott is észlelte és vészfékezésbe kezdett, valamint jobbra kormányzott. Az 

I. rendű vádlott az előzést befejezve visszatért a menetirány szerinti forgalmi 

sávba, ekkor a sértett teherautója és a II. rendű vádlott által vezetett kamion 

kb. 15 méterre volt egymástól és a vészfékezés – és fent részletezett műszaki 

hiányosságok – miatt a kamion balra sodródott, és a sértett teherautójának 

ütközött. Mindkét jármű a padkán lehaladva az úttest melletti füves-bokros 

részen állt meg. A sértett a baleset során elszenvedett sérülései miatt később 

elhunyt, míg a II. rendű vádlottnak 8 napon belül gyógyuló sérülései 

keletkeztek. 

 

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. 09. 14. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

4.B.192/2022. önbíráskodás bűntette 2022. 09. 14. 

 

8:00 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a férfinak az 

ügyében, aki 2021 júliusában 20.000 forint összegű pénztartozás 

visszafizetését követelte a sértettől egy hejőkeresztúri presszó parkolójában.  

A két férfi között szóváltás alakult ki, majd a sértett – törekedve a vita békés 

lezárására - beült egy kölcsönkapott személygépkocsiba és utasaival együtt 

próbált elindulni. Az ittas állapotú vádlott azonban ezt nem engedte, az autó 

vezető oldali ajtaját feszegetni kezdte, majd megfenyegette a sértettet, hogy 

leszakítja azt, amennyiben a tartozást nem adja meg neki. A sértett 

félelmében átadott a terheltnek 10.000 forintot. 

A vádlott cselekményének következtében a sértett részére kölcsönadott 

gépkocsiban 35.000 forint összegű kár 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. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 15. 

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

12.B.2/2022. előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több 

ember, valamint részben tizennegyedik életévét be 

nem töltött személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete 

2022. 09. 15. 10:00 

Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék annak a nőnek az ügyben, aki a 

vádirat szerint 2020. április 10-én éjjel szándékosan gyújtott fel egy miskolci 

családi házat azért, hogy annak lakóit megölje.   

A vádirati tényállás szerint a vádlott a ház nyitott teraszán található kanapét 

acetonnal lelocsolta, majd meggyújtotta, az így okozott tűz pedig átterjedt a 

lakás tetőszerkezetére is. A lakóknak sikerült kimenekülniük, a tüzet a kiérkező 

tűzoltók oltották el.  

Az eljárás befejezése tervezett. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 15. 

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. 09. 15. 9:00 

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. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 15. 

Ózdi Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

7.B.99/2021. kisebb értékre üzletszerűen elkövetett lopás 

bűntette és más bűncselekmények 

2022. 09. 15. 8:00 

Ítélethirdetést tervez az Ózdi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki 

az ügyészség szerint 2019 májusa és 2020 novembere között 24 alkalommal 

tört be ózdi ingatlanokba, ahonnan kerti szerszámokat, műszaki cikkeket, élő 

állatot, terményt és egyéb ingóságokat tulajdonított el. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 15. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.130/2021. csoportosan elkövetett kifosztás bűntette 2022. 09. 15. 9:00 

Ítéletet hirdet a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a két vádlottnak az 

ügyében, akik 2017-ben kisebb szlovák településeken időskorú, magyarajkú 

sértettek sérelmére rendszeresen követtek el vagyon elleni 

bűncselekményeket oly módon, hogy őket félrevezették, figyelmüket 

elterelték és lakásaikból készpénzt és más értéktárgyakat vettek magukhoz 

összesen kb. 5 millió forint értékben. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu

