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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. szeptember 5-9. 

 

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. 05. 

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

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

más bűncselekmények 

2022. 09. 05. 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. 

 

A tárgyalás 2022. szeptember 7. és 12. napjain 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 05. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas úti épület I. emelet 155.sz. tárgyalóterem (távmeghallgatás) 

5.Fk.29/2022. emberölés bűntettének kísérlete 2022. 09. 05. 8:30 

Előkészítő ülést 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. 

 

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. 05. 

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

7.Bf.297/2022. halált okozó ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette 

2022. 09. 05. 9:45 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a 

„kázsmárki gázoló” ügyében. 

 

Az elsőfokon eljárt Szikszói Járásbíróság által megállapított tényállás szerint 

a vádlott az általa vezetett személygépkocsival 2021. április 30-án a kora esti 

órákban, ittasan, érvényes vezetői engedély nélkül közlekedett Kázsmárkon. 

Az autóban három ismerőse is vele utazott. A férfi lakott területen haladt a 

megengedett 50 km/h-t jelentősen meghaladó sebességgel, amelynek 

következtében egy kanyarban elvesztette az uralmát a jármű irányítása 

fölött. Az autó megcsúszott és az úttest jobb oldalára sodródott, majd az ott 

parkoló hűtőkocsi mellett álló sértett nőnek csapódott. Az autó végül az 

úttest melletti füves területen állt meg. 

 

A baleset során elsodort nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a 

helyszínen életét vesztette. Az autó utasai közül az egyik férfi a kórházba 

szállítását követően hunyt el, egy másik utasnak a karja roncsolódott, a 

harmadik férfi könnyebb sérüléseket, míg a vádlott bordatörést és 

szegycsonttörést szenvedett. 

 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat halált okozó, ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette miatt 6 év 6 hónap szabadságvesztésre és végleges 

hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra, illetve 7 év közügyektől eltiltásra 

ítélte. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 05. 

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

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

üzletszerűen elkövetett csalás bűtette és más 

bűncselekmények 

2022. 09. 05. 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. 

A tárgyalás 2022. szeptember 12. napján 9 órakor folytatódik a 117. 

számú tárgyalóteremben. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 05. 

Ózdi Járásbíróság • III. számú tárgyalóterem 

11.Fk.79/2022. 

 

 

a bűncselekmény elhárítására idős koránál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett rablás bűntette  

2022. 09. 05. 8:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a fiatalkorú férfiaknak az 

ügyében, akikkel szemben rablás bűntette és más bűncselekmény miatt indult 

eljárás. 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott Ózdon sétált a II. rendű vádlottal, amikor 

először egy 75 éves sértettet támadtak meg hátulról: a földre lökték és táskáját 

próbálták elvenni tőle – sikertelenül; majd egy 82 éves férfit bántalmaztak: 

nyakán megütötték, lábait kirúgták és a dulakodás során nadrágzsebéből 

2.000 forintot vettek ki. A sértettek korukból és vékony testalkatukból 

adódóan a bűncselekmény elhárítására nem voltak képesek. Mindketten 

nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. 

 

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. 06. 

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. 09. 06. 8:30 

Előkészítő ülést 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. 

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. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 06. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

8.B.171/2022. 

 

 

lopás bűntette 2022. 09. 06. 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. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 06. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

14.B.37/2022. 

 

 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

sérelmére, felfegyverkezve elkövetett személyi 

szabadság megsértésének bűntette  

 

2022. 09. 06. 8:30 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

aki a vádirat szerint 2021 február 20-án Sajószentpéteren egy bozótvágóval 

„küldte el” nevelt fia születésnapi ünnepségéről a kiskorú vendégeket. 

 

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. 06. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

7.B.341/2021. 

 

 

 

kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette 

2022. 09. 06. 8:30 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki az ügyészség szerint 2016 és 2019 évek között egy kft. vezetőjeként, 

felnőttképzési engedély hiányában, vizsgáztatási jogosultság nélkül 

különböző OKJ-s tanfolyamokat hirdetett meg, ezzel szakképzésüket és 

vizsgájukat illetően tévedésbe ejtette a sértetteket. A vádlott rendszeres 

haszonszerzésre törekedett és cselekményeivel – képzési és vizsgadíjak 

beszedésével – összesen több, mint 3 millió forint kárt okozott. 

 

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. 06. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

16.B.130/2021. kifosztás bűntette 2022. 09. 06. 13:00 

Tárgyalást tart 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 
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2022. 09. 07. 

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

5.B.23/2022. 

 

 

vesztegetés bűntette 2022. 09. 07. 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 I. rendű vádlott 2018. december és 2019. 

március között más valós személyek adatait felhasználva egy 

telekommunikációs cég webshopján keresztül nagyértékű mobiltelefonokat 

rendelt körülbelül harminc alkalommal. A személyes adatokat egy rendőr 

ismerősétől szerezte meg nyilvántartásban szereplő személyekről. Az 

adatokra a telefonokhoz kapcsolódó előfizetői szerződések miatt volt 

szükség. 

A megrendelt készülékeket egy futárcég szállította ki. A vádlott 

megállapodott egy futárral, a II. rendű vádlottal, hogy készpénz ellenében 

részére kézbesítse a készülékeket, annak ellenére, hogy azok bizalmas 

küldeménynek számítottak és csak személyi igazolvánnyal és aláírással lettek 

volna átvehetők a címzettek részéről. 

Az III. rendű vádlott a bűncselekményből származó mobiltelefonok 

értékesítésével kapcsolódott be a folyamatba. 

 

A vádlottak összesen több, mint tizenhárom millió forint értékben rendeltek 

készülékeket. 

 

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. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 09. 07. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

9.B.127/2022. 

 

 

nagyobb értékre, üzletszerűen elkövetett 

sikkasztás bűntette 

2022. 09. 07. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság annak a nőnek az ügyében, 

aki az ügyészség szerint egy zempléni település hegybírájaként a hegyközség 

pénztárából 2016 és 2020 között több, mint két és félmillió forintot 

tulajdonított el. 

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. 07. 

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

14.B.1094/2021. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette 2022. 09. 07. 10:00 

Tárgyalást tart 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.   

 

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. 08. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.178/2021. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és 

más bűncselekmény 

2022. 09. 08.  8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020. augusztus 8-án Múcsony egyik utcáján 

ordítozni kezdett édesapjával, a földre lökte és rátérdelt, majd miután ököllel 

többször fejen ütötte, egy 8 cm pengehosszússágú bicskával szúró 

mozdulatot próbált a nyaka felé tenni. A vádlott azonban nem járt sikerrel, 

mert a társaságukban lévő két másik személy lelökte őt a sértett testéről. 

Ekkor a vádlott egyikük felé fordult és kérdőre vonta, hogy miért szólt bele a 

vitába, majd bicskájával mellkason szúrta a férfit, akinek súlyosabb mellüregi 

sérülése csak a véletlennek köszönhetően maradt el.   

 

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. 08. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

7.B.129/2022. vadon élő növényfajok fennmaradásának 

veszélyeztetését okozó természetkárosítás 

bűntette és más bűncselekmények 

2022. 09. 08. 9:00 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik az ügyészség szerint éveken át több alkalommal azért utaztak 

Mexikóba, hogy onnan engedély nélkül védett kaktusz egyedeket szerezzenek 

be és azokat itthon értékesítsék. E fajok között volt olyan, amelyet a 

kipusztulás fenyeget. A II. rendű vádlott továbbá több alkalommal rendelt 

importengedély nélkül Thaiföldről interneten keresztül gyapjas kaktusz 

egyedeket. A vádlottak cselekményeikkel több millió forint haszonra tettek 

szert. 

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. 08. 

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

25.B.2104/2021. hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 09. 08. 11:15 

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

a vádirat szerint 2020 szeptemberében Miskolc sétálóutcáján a vele szemben 

intézkedő közterület-felügyelőt meglökte, és próbálta megütni, illetve a 

szolgálati kutya szájkosarára csapott, majd bele is rúgott az állatba. Másik 

alkalommal, 2021 májusában a vádlott egy miskolci hajléktalanszálló 

dolgozójával kötekedett, valamint egy alkalommal ököllel arcon is ütötte. 

 

A terhelttel szemben hivatalos, illetve közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak bűntette miatt folyik eljárás. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

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

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

5.B.26/2022. 

 

 

vesztegetés elfogadásának bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 09. 09. 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 19., 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. 09. 

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

20.B.5/2021. emberölés bűntette 2022. 09. 09. 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 13. és 15. napján 8:30 órától 

folytatja. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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