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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. szeptember 19-23. 

 

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. 19. 

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

5.B.26/2022. 

 

 

vesztegetés elfogadásának bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 09. 19. 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. 

Az eljárás 2022. szeptember 21. és 26. 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. 09. 19. 

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

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

más bűncselekmények 

2022. 09. 19. 10:00 

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-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 7., 9. és 14. napjain 9 órakor a bíróság III. 

emelet 301. számú tárgyalótermében folytatódik. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 19. 

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

7.Fkf.399/2022. csoportosan elkövetett rablás bűntette 2022. 09. 19. 9:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodokú tanácsa azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik 2020 júliusában Kazincbarcikán erőszakos úton 

akartak pénzt szerezni a sértettől. 

 

A Kazincbarcikai Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a sértett 

tollfelvásárlóként dolgozott, a vádbeli napon Kazincbarcikán tartózkodott, 

amelyet az I. rendű vádlott észlelt és annak reményében, hogy készpénzt tud tőle 

szerezni, maga köré gyűjtötte a II-IV. rendű vádlottakat. A megbeszéltek szerint 

a II. rendű vádlott „intette le” a sértettet és jelezte, hogy a IV. rendű vádlottat kell 

követnie. Így vezették el a sértettet egy lakatlan épülethez, ahol álcaként valóban 

átadtak neki egy régi tollpárnát, amikor azonban a sértett távozni készült, az I. 

rendű vádlott útját állta, megfenyegette és öklével olyan erővel arcon ütötte, 

hogy a sértett egyből a földre esett. Ezután az I. és III. rendű vádlott testszerte 

ütötte-rúgta a sértettet, a IV. rendű vádlott mindvégig jelen volt, a II. rendű is fel-

felbukkant. A cselekmény során elvették a sértett övtáskáját és mintegy 50.000 

forintot kivettek belőle. Ezt kihasználva tudott a sértett elmenekülni. 

 

Az elsőfokú bíróság a terhelteket rablás bűntettében találta bűnösnek, I. rendűt 

8 év, II. rendűt 5 év, III. rendűt 6 év szabadságvesztésre, és mellékbüntetésül 8, 

5, illetve 6 év közügyektől eltiltásra, míg IV. rendű fiatalkorú társukat 2 év 

javítóintézeti nevelésre ítélte. Az I. rendű vádlottat kizárta a feltételes szabadság 

kedvezményéből.  

 

Az ítélet a II. rendű és IV. rendű vádlott vonatkozásában jogerős, a másodfokú 

eljárás az I. rendű és III. rendű terhelt tekintetében folytatódik. 
 

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. 19. 

Miskolci Járásbíróság • Földszint 19. számú tárgyalóterem 

10.B.2324/2021. hivatalos személy elleni erőszak bűntette  2022. 09. 19. 9:00 

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

a vádirat szerint 2021. július 7-én Miskolc belvárosában közlekedett autójával, 

amikor jogosulatlanul vette igénybe az autóbusz forgalmi sávot. A közelben 

intézkedő rendőrök észlelték a terhelt cselekményét és egyikük a megfelelő 

karmozdulattal megállásra szólította fel, amelynek a sofőr nem 

engedelmeskedett, hanem sebességének megváltoztatása nélkül 

továbbhaladt. A vádlott a rendőr ismételt felszólításainak sem tett eleget, 

ezért a sértettnek el kellett lépnie a jármű elől, hogy az elütést megelőzze. A 

menekülő férfit a rendőrök autóval követni kezdték mintegy 3 km-en át, amely 

során a vádlott többször lényeges mértékben túllépte a megengedett 

sebességet. Végül otthonához érkezve állt meg, ekkor trágár kifejezésekkel 

illette a hatóság tagjait, egyiküket meg is lökte, majd öt rendőr együttes 

erőfeszítésével lehetett ellenállását megtörni és megbilincselni. 

 

A büntetőeljárás 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. 19. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. számú tárgyalóterem 

14.B.39/2021. sikkasztás bűntette és más bűncselekmény 2022. 09. 19. 13:00 

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a könyvelő 

vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint a munkáltatója házipénztárából 

több alkalommal készpénzt vett ki, illetve jogosulatlanul számolt el saját 

részére prémiumot összesen mintegy kétmillió forint kárt okozva ezzel. 

 

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. 09. 20. 

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

15.B.20/2022. 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

 

2022. 09. 20. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a mezőkövesdi férfinak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2021. augusztus 28-án este egy helyi 

szórakozóhely teraszán – egy korábbi konfliktus miatt - sörösüveggel 

bántalmazta a sértettet, aki nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Az eszköz és az elkövetés módja azonban életveszélyes sérülés okozására is 

alkalmassá tette a cselekményt, amely következmény csupán a szerencsének 

köszönhetően maradt el. 

 

 

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. 09. 20. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 18. tárgyalóterem 

32.B.1145/2021. erőszakkal, felfegyverkezve, csoportosan 

elkövetett magánlaksértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 09. 20. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik az eddigi adatok szerint 2020 húsvét vasárnapján azért fenyegethettek 

meg egy borsodi kistelepülésen élő családot, hogy vonják vissza az ellenük tett 

feljelentést. 

 

A vádirati tényállás szerint a sértetti család 2020. április 12-én a délutáni 

órákban házuk udvarán tartózkodott, amikor az utcán megjelent az I. és a IV. 

rendű vádlott, akik testvérek és akikkel régóta rossz viszonyban álltak. A két 

férfi az utcáról kiabálva fenyegette meg a sértetteket, hogy ha nem vonják 

vissza a hozzátartozójukkal szemben tett feljelentését, bántalmazni fogják 

őket. Ekkor még nem mentek be a család udvarára, a fenyegetések után 

távoztak a helyszínről. 

 

Rövid idő elteltével azonban már négyen, apjukkal és unokatestvérükkel 

tértek vissza a házhoz, kezükben különböző szúró- és vágóeszközökkel, 

többek között vasvillával, kapával, karóval illetve fűrész lánccal. Ekkor már 

nem csak fenyegették a családot, hanem a különböző eszközökkel a kerítést 

ütögették, szurkáló mozdulatokat tettek, majd a kaput belökve bementek az 

ingatlan udvarára és az ott tartózkodókat bántalmazták is. A támadás 

következtében a sértettek közül többen 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedtek. 

 

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. 09. 20. 

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

9.B.624/2022. rablás bűntette  2022. 09. 20. 8:00 

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. 

 

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. 20. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 109. számú tárgyalóterem 

38.B.2437/2021. 

 

 

 

erőszakkal, éjjel, felfegyverkezve, csoportosan 

elkövetett magánlaksértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 09. 20. 11:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik az ügyészség szerint éjjel, felfegyverkezve támadtak a sértettekre 

Miskolcon. 

 

A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott egy korábbi sérelem miatt akart 

elégtételt venni az egyik sértetten, ezért társaival együtt 2020. november 20-

án éjfél körül felfegyverkezve megjelentek a sértettek által használt Miskolc, 

Rózsás dűlőben lévő háznál. Az ingatlanban három személy – két férfi és egy 

nő – tartózkodott. A támadók a sértettek akarata ellenére, erőszakkal mentek 

be a házba, ahol az I. rendű vádlott az egyik férfi sértettet (haragosát) egy 

baseball ütővel, illetve ököllel többször fejen ütötte és ordítva fenyegetőzött. 

A II. rendű vádlott egy balta fokával ütött a sértett férfi fejére, miközben 

halálosan megfenyegette. A III. és IV. rendű vádlottak a cselekmény során a 

házban tartózkodtak és jelenlétükkel támogatták társaikat. A másik két sértett 

az erőfölénytől tartva nem mert a férfi védelmére kelni, azonban az erősen 

vérző fejsérüléseket látva segélyhívást kezdeményeztek. A férfinak nyolc 

napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek. 

 

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. 09. 20. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.104/2022. 

 

 

jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal 

elkövetett lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

 

2022. 09. 20. 14:00 

Előkészítő ülést 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. 

 

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. 21. 

Miskolci Törvényszék • Helyszíni tárgylás (Sajóhídvég) 

6.B.3/2022. előre kitervelten, aljas indokból vagy célból, 

különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére 

elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

2022. 09. 21. 10:00 

Helyszíni tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint Molotov koktéllal akart bosszút állni volt 

élettársán és annak rokonain a véget ért kapcsolat miatt. 

 

A vádlott 2019. augusztus végén a volt sógornője és annak élettársa 

tulajdonát képező ingatlanhoz indult egy borsodi kistelepülésre. Útközben 

Molotov-koktélokat készített a magával vitt üzemanyagból üvegekbe öntve, és 

azokba kanócot dugva. A helyszínre érve azonban eltévesztette a házszámot, 

és a meggyújtott Molotov-koktélokat egy másik ház falához és udvarára 

dobta, ahol az ott lakó nő ezt észlelte, a vádlottat elzavarta, majd seprűvel és 

vízzel eloltotta a tüzet. 

 

Néhány héttel később, 2019. október 3. napján, a vádlott az esti órákban a 

volt élettársa családi házához ment benzinnel megtöltött üvegekkel és 

flakonokkal, majd szintén Molotov-koktélokat készített és az éjszakai órákban 

azokat meggyújtva bedobta az udvarra az ott parkoló autóhoz, de az eszközök 

bealudtak. A vádlott ezúttal egy trágár feliratot is felfestett az ingatlan 

kerítésére. 

 

Ezután a település egy másik házához is elment, amiről tévesen azt hitte, hogy 

a volt élettársa tulajdonában van, az udvaron benzint locsolt szét, majd 

meggyújtotta, a benzines kannát pedig a ház bejáratához dobta. A szomszéd 

észlelte a tüzet, számon kérte a vádlottat, hogy mit csinál, aki azt válaszolta, 

hogy bosszút áll, majd elhajtott a helyszínről. A tüzet a szomszéd és az általa 

értesített tulajdonos oltotta el. 

 

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. 21. 

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

7.Bf.131/2022. tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett személyi szabadság 

megsértésének bűntette és más bűncselekmény 

2022. 09. 21. 9:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak az 

alsózsolcai férfinak az ügyében, aki az elsőfokú nem jogerős ítélet szerint 

rettegésben tartotta a családját, többször megverte, bezárta és megöléssel 

fenyegette őket. 

 

A Miskolci Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott kaszát, 

borotvát, kést tartott az ágya mellett, ezzel fenyegetve élettársát és nevelt 

gyermeküket. Rendszeresen előfordult, hogy a lakás ajtaját bereteszelte, 

beláncolta, a kulcsot magánál tartotta, megakadályozva ezzel, hogy a sértettek 

elhagyhassák az ingatlant.  

 

2020 májusában a férfi megengedte, hogy élettársa ügyintézés végett elmenjen 

otthonról és a gyermeket is magával vigye, azonban felszólította, hogy siessenek 

haza, mert egyébként megöli őket. Mire hazaértek, a vádlott az előszobába fejszét, 

baltákat és egy karót, a teraszra egy csomóval ellátott kötelet készített össze. A 

szerszámok láttán a sértettek félelmükben elmenekültek otthonról. Távozásukat 

követően a férfi a lakásban tüzet gyújtott, minek következtében az ingatlan kiégett 

és lakhatatlanná vált. 

 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat személyi szabadság megsértése, kapcsolati 

erőszak és kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek és 

halmazati büntetésül 3 év 6 hónap szabadságvesztésre, mellékbüntetésül 4 év 

közügyektől eltiltásra ítélte.  

 

A vádlott és védője felmentés, illetve enyhítés iránti fellebbezése okán az ügy a 

másodfokú bíróságon folytatódik. 

 

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. 21. 

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

7.Fkf.406/2022. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette  2022. 09. 21. 10:00 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a két 

férfinak az ügyében, akikkel szemben felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette 

miatt indult büntetőeljárás, mert késsel követelték a sértett mobiltelefonját a 

borsodi városban.   

Az elsőfokon eljárt Kazincbarcikai Járásbíróság által megállapított tényállás 

szerint a felnőtt és a fiatalkorú vádlott 2020. július 6-án az esti órákban együtt 

voltak Kazincbarcikán, amikor az egyik középiskola előtti téren észrevették a 

sértettet, megszólították, kérték, hogy a nála lévő mobiltelefont mutassa meg. A 

fiatal férfi a vádlottak kérését megtagadta, mire a vádlottak azzal fenyegették 

meg, hogy megverik, leszúrják. Az idősebb vádlott elővett a nadrágja zsebéből 

egy kb. 6-7 cm hosszú kést, melyet a sértettnek megmutatott, miközben azt 

állította, hogy „ő 14 évet ült börtönben, bárkit leszúr”. Ezután a fiatalkorú vádlott 

tenyérrel arcon ütötte a sértettet, aki a történtek hatására átadta a 

mobiltelefonját és annak vezetékes fülhallgatóját a vádlottaknak. Közben a 

sértett elhatározta, hogy édesapjától fog segítséget kérni a vádlottakkal 

szemben: egy másik telefon átadásának ürügyén elhívta a vádlottakat a 

házukhoz, majd az ingatlan előtt a fiatalkorú terhelt kezéből kicsavarta a 

korábban átadott telefont és beszaladt a házba, ahol édesapjának elmondta a 

történteket. A sértett édesapja a vádlottakat elzavarta, majd értesítette a 

rendőrséget.  

Az elsőfokú bíróság a vádlottakat társtettesként, felfegyverkezve elkövetett 

rablás bűntettében találta bűnösnek és I. rendűt 2 év 4 hónap javítóintézeti 

nevelésre, míg a II. rendűt 6 év szabadságvesztésre és 6 év közügyektől eltiltásra 

ítélte. 

 

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. 21. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

10.B.252/2021. tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek 

új pszichoaktív anyag kínálásával (átadásával) 

elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés 

bűntette 

2022. 09. 21. 10:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a nyolc vádlottnak az 

ügyében, akik 2020 decemberét megelőzően legalább 1 éven át szereztek 

meg és értékesítettek új pszichoaktív anyagokat, rendszeres 

jövedelemforrásnak tekintve azt. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak kiterjedt hálózatot működtettek Ózdon 

és a környező kistelepüléseken, ahol „herbált”, „biofüvet”, „biocigit” árultak a 

18 év körüli fiataloknak, de vevőik között voltak kiskorú személyek is.  

Az egyik fogyasztó 2020 augusztusában a biofüves cigaretta elfogyasztása 

után rosszul lett, életveszélyes állapotban kórházba szállították, ahol elhunyt. 

Halálát heveny szívmegállás és annak szövődményei okozták.  

 

A vádlottaknak fenti tevékenységükből több mint 5 millió Ft bevétele 

származott. 

 

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. 09. 22. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

8.Fk.109/2022. 

 

 

felfegyverkezve, bűncselekmény elhárítására 

idős koránál fogva korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett rablás bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmény 

2022. 09. 22. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Encsi Járásbíróság annak a két fiatalkorú vádlottnak 

az ügyében, akik az ügyészség szerint annak érdekében, hogy élelmet vagy 

vagy pénzt szerezzenek, bementek az idős sértett asszony krasznokvajdai 

otthonába. Amikor a sértett kérdőre vonta őket, a II. rendű vádlott kétszer 

fejen ütötte a nőt egy bottal, aki megszédült, eszméletét vesztette és az ágyra 

esett. A vádlottak ekkor megijedtek és anélkül, hogy bármit magukkal vittek 

volna, sietve elhagyták a házat. A sértett zúzódásos sérüléseket 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. 23. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

7.B.47/2022. felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy 

elleni erőszak bűntette 

2022. 09. 23. 8:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság a felfegyverkezve elkövetett hivatalos 

személy elleni erőszak bűntette miatt indult ügyben. 

 

Az ügyészség szerint a rendőrök 2021. november 21-én egy domaházi 

ingatlanhoz mentek, hogy egy pár órával korábban történt cselekmény miatt 

két ott tartózkodó személyt – egy férfit és egy nőt – előállítsanak. Azonban a 

nő élettársa, a vádlott ittas állapotban, agresszívan, káromkodva akadályozta 

meg az intézkedést, kijelentve, hogy nemrég szabadult a börtönből, ezért nem 

fél a rendőröktől. Elővett egy 7 cm pengehosszúságú bicskát, amelyet a feje 

felé emelt és a rendőrök felé irányítva, szúrásra készen tartotta, miközben 

életveszélyesen fenyegette a hivatalos személyeket. A vádlott felszólításra 

felhagyott cselekményével. 

 

 

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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