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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. szeptember 26-30. 

 

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. 26. 

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

4.B.28/2022. emberölés bűntettének kísérlete 2022. 09. 26. 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. 

 

 

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. 09. 26. 

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

5.B.26/2022. 

 

 

vesztegetés elfogadásának bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 09. 26. 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. 

 

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. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 26. 

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

7.Bf.298/2022. halált okozó közúti baleset okozásának vétsége 2022. 09. 26. 

 

10:00 

Nyilvános ülést 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.  

 

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. 09. 26. 

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

3.B.1248/2022. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette 2022. 09. 26. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki 2022. május 29-én délelőtt Miskolcon az Újgyőri főtérnél egy 

arcát fedő egészségügyi maszkban bement egy dohányboltba, majd a 

magával vitt 12 cm pengehosszúságú kést a kezében tartva „ide a pénzt” 

kijelentést tett. Az alkalmazott a történtek hatására kinyitotta a pénztárgépet, 

ahonnan a férfi 111.565 forint készpénzt emelt ki és két dobot szivarkát is 

magához vett, majd távozott az trafikból. 

 

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. 26. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

8.B.64/2022. hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 09. 26. 9:30 

 

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. 

 

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. 27. 

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

20.B.31/2022. nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy 

fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes 

személy sérelmére elkövetett emberölés 

bűntette 

2022. 09. 27. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, 

aki az ügyészség szerint 2021 szeptemberében előbb félholtra verte az idős 

sértett asszonyt, majd felgyújtotta a házát Miskolcon. 

 

A férfi korábbról ismertette az idős nőt, mivel 2021 tavaszán két alkalommal 

segített neki a bevásárlásban. Ekkor különböző értéktárgyakat látott az 

ingatlanban, így amikor néhány hónappal később pénz szűkében volt, 

elhatározta, hogy eltulajdonítja azokat. 

 

A vádlott 2021. szeptember 24-én hajnalban egy ablakon át mászott be a 

sértett házába, majd öngyújtóval világítva kutakodni kezdett. Az asszony 

felébredt a zajra és megkérdezte, hogy ki van ott. Eközben a férfi egy 

franciakulcsot vett magához a kamrából, a sértetthez lépett és többször fejbe 

ütötte vele. Az asszony a földre esett és eszméletét vesztette. 

 

A vádlott eltette az éjjeli szekrényen talált mintegy 60 ezer forint értékű 

fülbevalót, aztán a cselekmény leplezése céljából meggyújtotta a házban talált 

takarót, rongyot és ajtótokot és a sértettet magára hagyva távozott. A nő 

halálát füst-, szén-monoxid mérgezés okozta. 

 

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. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 27. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

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

bűncselekmény 

2022. 09. 27. 9:15 

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. 

 

 

Perbeszédek megtartására sor kerülhet, de az 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. 27. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

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

elkövetett lopás vétsége és más bűncselekmény 

2022. 09. 27. 13:00 

 

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. 09. 27. 

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

18.B.2416/2021. kifosztás bűntette 2022. 09. 27. 13:00 

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. 09. 27. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

11.B.42/2022. halált okozó ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette és más bűncselekmények 

2022. 09. 27. 14:15 

 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság a 2020 novemberében Zubogy 

közelében történt halálos közúti baleset ügyében. 

A vádirat szerint a két vádlott együtt italozott Felsőkelecsényben. Amikor 

elfogyott az ital és ismerősük hazaérkezett, elhatározták, hogy Zubogyra 

mennek alkoholt vásárolni. Az oda tartó úton a II. rendű vádlott autóját 

ismerősük vezette, hazafelé azonban már az I. rendű vádlott akart a volán 

mögé ülni, bár ittas állapotban volt. Az I. rendű vádlott így vezetői engedély 

nélkül, járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, ittasan és a megengedett 50 

km/h-ás sebesség kétszeresével vezette a járművet. Az úton egy férfi és 

előtte néhány lépéssel az élettársa haladt. A sofőr ugyan észlelte a 

gyalogosokat és vészfékezett, de az eltúlzott sebesség miatt az autó 

sodródni kezdett és megállni már nem tudott, így elütötte a nőt. Az I. rendű 

vádlott megpróbálta rábeszélni ismerősét, aki korábban vezetett, hogy 

vállalja el a baleset okozását, de a férfi ezt visszautasította és visszament a 

helyszínre, ahol a történteket észlelő más személyek már megkezdték a 

segítségnyújtást. A II. rendű vádlott a gépkocsi sérüléseit nézegette, majd 

társával együtt visszaszálltak a járműbe és hazamentek, anélkül, hogy 

segítséget hívtak volna. A sértett a baleset következtében a mentőautóban 

vesztette életét. A vádlottak és ismerősük nem szenvedtek sérülést. 

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 

 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 09. 28. 

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

11.B.34/2022. az életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022. 09. 28. 8:30 

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

a vádirat szerint egy miskolci élelmiszerüzletben konfliktusba került a sértettel 

2020 novemberében.  

 

A férfi hazaindult, de mivel nem hagyták nyugodni a történtek, azonnal 

visszaindult a helyszínre. A lakásából kilépve összetalálkozott a sértettel, akit 

minden előzetes szóváltás nélkül ököllel arcon ütött. A sértett hanyatt esett, a 

feje a földhöz csapódott és elveszítette eszméletét. A vádlott értesítette a 

mentőket. A férfi az ütés következtében közvetlen életveszélyes állapotba 

került, fejsérülései mintegy fél év alatt gyógyultak és maradandó 

fogyatékossága is keletkezett.  

 

 

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. 09. 28. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 112. számú tárgyalóterem 

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

bűncselekmények 

2022. 09. 28. 8:30 

Előkészítő ülést 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. 

 

 

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. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 28. 

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

8.Bf.330/2022. felfegyverkezve elkövettet rablás bűntette 2022. 09. 28. 

 

8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, akivel szemben felfegyverkezve elkövetett rablás 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

Az elsőfokon eljáró Ózdi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a 

vádlott elhatározta, hogy az Ózd, Árpád vezér úton lévő dohányboltból fog 

pénzt szerezni, miután az élettársától élelmiszer vásárlásra kapott összeget 

szerencsejátékon elvesztette. A férfi tudott a trafikban lévő biztonsági 

kameráról, ezért annak érdekében, hogy a felvételek alapján később ne tudják 

beazonosítani, a saját ruházatára további nadrágot és pulóvereket, a fejére 

kapucnit húzott, az arcát szájmaszkkal takarta el, majd egy 20 cm 

pengehosszúságú konyhakéssel a dohánybolthoz ment. Az üzletbe belépve 

elővette a magával vitt kést, azt maga elé tartotta és azt mondta az 

eladónőnek, hogy „Adjad ide az összes pénzt, gyorsan, igyekezz!”. Az eladó 

félelmében kinyitotta a pénztárgépet, mire a gyanúsított benyúlt a kasszába 

és a benne lévő, mintegy 160.000 Ft készpénzzel elfutott. A vádlott külső 

ruházatát elégette.  

 

A bíróság a terheltet felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt 10 év 

szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, mely határozat ellen  

a vádlott és védője fellebbezést jelentett be. 

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 09. 28. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

8.B.228/2022. halálos közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége 

2022. 09. 28. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2020 decemberében súlyos közlekedési 

balesetet okozott, amelyben egy személy életét vesztette. 

 

A vádirat szerint a vádlott nő Mezőkövesd külterületén közlekedett, amikor a 

3-as számú főút egyik kereszteződéséhez érve nem észlelte a Budapest 

irányából érkező sértett gépkocsiját, ezért a kereszteződésbe behaladt és 

balra kanyarodott. A két autó összeütközött, amelynek hatására a sértett 

autója a szemközti sávba sodródott és frontálisan egy harmadik járműnek 

csapódott. A sértett a helyszínen elhunyt, a szemből érkező autó vezetője 

pedig 8 napon túl gyógyuló 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 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 09. 28. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

4.B.273/2021. hamis vád bűntette 2022. 09. 28. 10:00 

Tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki az ügyészség szerint hamisan vádolt meg egy férfit egy rongálás kapcsán. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott nő 2021. január 18-án a tiszaújvárosi 

buszpályaudvar várótermének ajtaját ittas állapotban egy veszekedés 

hevében dühében megrúgta, amellyel 86.000 forint kárt okozott. A rendőri 

intézkedés során valótlanul azt állította, hogy a rongálást a barátja követte el, 

ez alapján a férfivel szemben büntetőeljárás indult. 

 

Az 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. 28. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 13. számú tárgyalóterem 

24.B.810/2022. felfegyverkezve elkövettet rablás bűntette 2022. 09. 28. 

 

11:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik 2021. május 2-án délután Miskolcon a Bajcsy-Zsilinszky és a Baross utca 

kereszteződésében találkoztak az arra sétáló sértettel, aki telefonját a 

kezében tartva épp zenét hallgatott. A sértett a földre tette táskáját, hogy 

kezet tudjon fogni a vádlottakkal, majd a fiatalkorú terhelt elkérte a sértett 

telefonját és azt zsebre tette. Eközben a vádlottakkal lévő kiskorú személy 

magához vette a sértett táskáját és a közeli villamosmegálló felé futott vele. 

Az értékeit visszaszerezni igyekvő sértett közölte, hogy értesíti a rendőrséget, 

amikor I. rendű vádlott egy tapétavágó kést vett elő és a sértett felé tartva 

felszólította őt a még nála lévő értékei átadására.  

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 09. 29. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

14.B.118/2022. 

 

 

hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 09. 29. 8:30 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2021. november 29-én egy edelényi 

áruházban kötekedni kezdett, ezért vele szemben rendőri intézkedést kértek. 

A férfi előállítása kezdetétől fenyegette a rendőröket, agresszívan viselkedett, 

a rendőrség épületében hangoskodott. 

 

Akár az eljárás befejezésére is lehet számítani. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 09. 29. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

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

veszélyeztetésének vétsége 

2022. 09. 29. 9:00 

 

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. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 09. 29. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

10.B.254/2021. fenyegetéssel, felfegyverkezve és csoportosan 

elkövetett magánlaksértés bűntette 

2022. 09. 29. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik az ügyészség szerint egy korábbi konfliktus miatt elhatározták, 

hogy elégtételt vesznek két ismerősükön. 2020 júliusában ezért haragosaik 

hangonyi ingatlanához mentek szöges karóval, bottal felfegyverkezve és 

verekedésre szólították fel őket. Mivel azonban a „címzettek” nem 

tartózkodtak otthon, az ott lévő nő pedig értesítette a rendőrséget, a vádlottak 

eszközeiket az udvaron hátrahagyva távoztak a helyszínről. Néhány nappal 

később azonban ismét megkísérelték véghez vinni cselekményüket, ekkor 

kaszával, lapáttal és karóval tértek vissza és trágár szavakkal fenyegetőztek. 

Egy nagytestű kutya azonban elszabadult az udvaron, emiatt a vádlottak 

elmenekültek. 

 

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

