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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2023. január 16-20. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- 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;  

- 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 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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2023. 01. 16. 

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

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

más bűncselekmények 

2023. 01. 16. 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 2023. január 18. és 23. napjain 9 órakor a III. emelet 301. 

számú tárgyalóteremben folytatódik. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 16. 

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

5.B.54/2022. 

 

 

előre kitervelten elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2023. 01. 16. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki egy késsel támadt feleségére parasznyai otthonukban. 

 

A rendelkezésre álló adatok szerint 2022. február 25-én reggel az ágyban 

fekvő vádlott mellé, neki hátat fordítva visszafeküdt felesége, miután 

gyermeküket elindította az iskolába. A vádlott többszöri kérésére az asszony 

felé fordult, ekkor a férfi elővette párnája alól az ott tartott 15 cm 

pengehosszúságú fanyelű konyhakést és kis erővel megszúrta a sértett 

nyakának elülső részét.  

 

A sértett próbált védekezni, miközben a férj több alkalommal ismét megszúrta 
a nőt, döntően hátsó testfelszínén, illetve a bal tarkóján. A sértett végül 
kikúszott az ágyból, majd kimenekült a szobából és a ház hátsó részében élő 
lányához menekült, ahol bezárkóztak a szobába. 
 

A nő nyolc napon túl gyógyuló, súlyos 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. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 16. 

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

8.Bf.369/2022. kapcsolati erőszak bűntette 2023. 01. 16. 8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

miskolci vádlottnak az ügyében, aki élettársát számos alkalommal 

bántalmazta, majd a szakítást követően is különböző módokon fenyegette.  

 

Az elsőfokon eljárt Miskolci Járásbíróság által megállapított tények szerint a 

vádlott férfi a sértettet 2018 decemberétől 2019 májusáig féltékenységből 

rendszeresen bántalmazta és szidalmazta. Szakításukat követően a terhelt 

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

kerítésléceket kitörte, a kapubejárót benyomta, az udvaron tartózkodó 

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

összevitatkozott az autójában ülő nővel és egy húsklopfolóval több 

alkalommal ráütött a gépjármű szélvédőjére. A vádlott a szakítást követő 

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

veréssel, megöléssel, továbbá intim felvételeinek nyilvánosságra hozatalával 

fenyegette volt élettársát.  

 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat kapcsolati erőszak, önbíráskodás és zaklatás 

bűntettében, valamint magánlaksértés és garázdaság vétségében bűnösnek 

mondta ki, amely bűncselekmények miatt 3 év szabadságvesztésre, 

mellékbüntetésül 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.  

 

Az ítélettel szemben a vádlott és védője felmentés érdekében fellebbezést 

jelentett be. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 16. 

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

7.Bf.298/2022. halált okozó közúti baleset okozásának vétsége 2023. 01. 16. 

 

10:00 

Tárgyalást 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 

 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2023. 01. 16. 

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

10.B.748/2021. zaklatás vétsége 2023. 01. 16. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, akivel 

szemben személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett 

zaklatás vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és élettársa, illetve hat hónapos 

gyermekük 2020 júniusában egy miskolci villamoson utaztak. A gyermeket 

babakocsiban a villamos csuklórészénél hagyták, ők pedig leültek. A 

villamosvezető erősebb fékezésére a babakocsi felborult és a gyermek kiesett 

belőle, ám ezt a vádlott és élettársa nem vették észre, egy utas szólt nekik. A 

szülők szidalmazni kezdték egymást, majd a nő leszállt a villamosról, a vádlott 

férfi pedig trágár módon ordítozni kezdett az utasoknak és a villamosvezető 

felé indult, hogy számon kérje a fékezésért. Ezt megelégelve a vádlott elé állt 

a sértett és felszólította, hogy hagyjon fel cselekményével, amelyre válaszként 

a vádlott az arcába ordítva megfenyegette. A sértett határozott fellépése miatt 

további incidens nem történt. 

 

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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2023. 01. 16. 

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

24.B.810/2022. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette 2023. 01. 16. 

 

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.  

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 16. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 12. számú tárgyalóterem 

15.B.104/2022. 

 

 

közúti baleset okozásának vétsége 2023. 01. 16. 13:30 

Tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2021 januárjában délután Vámosújfaluban 

közlekedett a megengedett 50 km/h-t jelentősen meghaladó kb. 100 km/h 

sebességgel.  

 

Vele szemben ellentétes irányból haladt a néhai sértett asszony elektromos 

kerekesszékével. A nő a vádlott járműve előtt akart elkanyarodni és az 

úttesten áthaladni, azonban a vádlott nagy sebessége miatt későn észlelte a 

veszélyhelyzetet és akkor kezdett vészfékezésbe. Az ütközést azonban így sem 

tudta elkerülni és elütötte a sértettet, aki sodródni kezdett. A nő kiesett a 

kerekesszékből és súlyos töréses sérüléseket szenvedett, majd kórházba 

szállítását követően a baleset után egy hónappal életét vesztette. 

Halála és a baleset között közvetlen okozati összefüggés áll fenn. 

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 17. 

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

15.B.20/2022. 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

 

2023. 01. 17. 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 befejezésére lehet számítani. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 17. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

16.B.185/2022. 

 

 

súlyos testi sértés bűntette 2023. 01. 17. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette, könnyű testi 

sértés vétsége és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt indult 

büntetőeljárás.  

 

A vádlott felesége az állandó házastársi viták miatt a cselekményt megelőző 

néhány hónappal a barátnőjéhez költözött.  2021. augusztus 13. napján az esti 

órákban a terhelt bement felesége barátnőjének házába, ahol szóváltásba 

keveredett házastársával, melynek során a feleségét fejbe rúgta, majd őt 

kézzel, ököllel testszerte ütni kezdte, illetve a sértett földre kerülését követően 

őt több alkalommal megrúgta. A férfi azzal fenyegette meg a házastársát, hogy 

megöli.  

Az ügy másik sértettje, a bántalmazott asszony barátnője a sértett segítségére 

sietett, megpróbálta megakadályozni a további bántalmazást, azonban ennek 

hatására a férfi a védelmező személy ütlegelésébe kezdett, miközben azt 

kiabálta, hogy meg fogja ölni, a feleségét pedig meg is kínozza. A házastárs 

megpróbált elmenekülni a helyszínről, azonban a terhelt követte őt, a 

barátnőt pedig megfenyegette, hogy ha megmozdul, megöli.  

A segélyhívó számát a házastárs barátnője tárcsázta, a vádlott cselekményével 

a mentősök és az intézkedő rendőrök megjelenésekor hagyott fel. 

 

A vádlott házastársa a cselekmény következtében 8 napon túl gyógyuló, 

súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, míg barátnője sérülései 8 napon 

belül gyógyulóak.  

 

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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2023. 01. 17. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

14.B.37/2022. 

 

 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

sérelmére, felfegyverkezve elkövetett személyi 

szabadság megsértésének bűntette  

 

2023. 01. 17. 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. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 18. 

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

4.B.52/2022. 

 

 

emberölés bűntette 

 

2023. 01. 18. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki különböző időpontokban két alkalmi ismerősét is megölte és 

ezért különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés 
bűntette és más bűncselekmények miatt indult ellene büntetőeljárás.  
 

A vádlott és a sértett férfi egy elhagyatott ingatlan területén, de külön 

lakrészben éltek Miskolcon. 2020. szeptember 11-én együtt italoztak, majd 

hajnalban a terhelt ismeretlen okból felköltötte a matracon alvó sértettet, 

bántalmazni kezdte őt, megütötte fejénél, majd kb. 50 alkalommal testszerte 

megszúrta a nála lévő késsel. A holttestet ágyneműbe csomagolta és az 

udvaron lévő kútba dobta. 

 

A terhelt férfi a fenti cselekményt megelőzően, 2020 augusztusában 
megismerkedett az ügy másik sértettjével, akivel együtt italozott. Ennek során a 
vádlott ismeretlen okból elhatározta, hogy a férfit megöli. A vádlott – azzal az 
ürüggyel, hogy nála tartózkodhat a sértett – felcsalta őt egy miskolci hétvégi 
házas övezetbe, ahol bemásztak az egyik ingatlan portájára. A vádlott egy kb. 1,5 
méteres fakarót vett ekkor magához és többször, kb. 16-17 alkalommal, 
testszerte megütötte a sértettet, aki a bántalmazás következtében a helyszínen 
elhalálozott. A holttestet a férfi kivonszolta az ingatlan területéről és egy nem 
messze lévő fás-bokros, lejtős területen legurította.  
 
A vádlott 2020 szeptemberében az ügy harmadik sértettjével együtt italozott, 
majd kihasználva azt, hogy a sértett elaludt, zakójának belső zsebéből kivette 
annak pénztárcáját és elvett 14.000 Ft készpénzt és egy hatósági igazolványt.  
 

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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2023. 01. 18. 

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

8.Bf.504/2022. felfegyverkezve, a bűncselekmény 

felismerésére vagy elhárítására idős koránál 

vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan 

képes személy sérelmére elkövetett rablás 

bűntette 

2023. 01. 18. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak 

a vádlottnak az ügyében, aki vásárlás szándékát keltve pénzt követelt és 

hosszasan bántalmazta a sértetteket egy szomolyai kézműves üzletben. 

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az ittas vádlott 2021. 

január 30-án dél körül becsengetett a kézműves termékek árusításával 

foglalkozó idős sértettek házába azzal az ürüggyel, hogy lekvárt szeretne 

vásárolni. A sértett nővel kezdett beszélgetni, majd váratlanul agresszívvá 

vált, belerúgott az asszonyba, megragadta a haját és pénzt követelt tőle, 

majd perceken át testszerte ütötte és rugdosta, követelve, hogy mondja meg, 

hol tartja a pénzt. Mivel a sértett a pénz átadását megtagadta, a vádlott a 

hajánál fogva az emeleti szobába vonszolta, ahol az idős, mozgásában 

korlátozott sértett férfi pihent. A vádlott a férfitól is pénzt követelt, azonban 

ő is azt válaszolta, hogy nincs pénzük otthon. A vádlott dühében a földre 

rántotta az idős férfit és többször belerúgott. Később ismét a nőre támadt, 

ököllel és tenyérrel többször megütötte, kitépte a füléből a fülbevalóját, 

átkutatta a táskáját, azonban pénzt továbbra sem talált. Ekkor egy 30 cm 

hosszúságú kést vett magához, melyet a kezében tartva ismét pénzt követelt. 

Távozása előtt azzal fenyegette meg a nőt, hogy ha bejelentést tesz a 

rendőrségen, este visszamegy, és feldarabolja, megöli mindkettőjüket. 

 

A Mezőkövesdi Járásbíróság a vádlottat felfegyverkezve, a bűncselekmény 

felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettének 

kísérlete és kényszerítés hatósági eljárásban bűntette miatt 8 év 6 hónap 

szabadságvesztésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte. 

 

Az ítélettel szemben a terhelt és védője elsődlegesen felmentésért, 

másodlagosan enyhítéséért 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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2023. 01. 18. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

14.B.118/2022. 

 

 

hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2023. 01. 18. 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 befejezése is várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 18. 

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

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

más bűncselekmény 

2023. 01. 18. 11:00 

Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki 2019 novemberében Bőcsön elütött egy 

kerékpárost. 

 

A Miskolci Járásbíróság elsőfokú ítélete szerint a vádlott a reggeli órákban 

Hernádkak irányába közlekedett autójával, amikor a mellette ülő kiskorú 

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

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

olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.  

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

segítségnyújtás nélkül továbbhaladt. 

A bíróság a vádlottat halált okozó közúti baleset okozásának vétsége és 

segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt 2 év 6 hónap 

szabadságvesztésre és 4 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.  

 

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

téves megállapítása, a segítségnyújtás elmulasztása alóli felmentés, illetve a 

büntetés enyhítése érdekében fellebbezett.  

 

Határozathirdetés várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 18. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

9.B.127/2022. sikkasztás bűntette 2023. 01. 18. 9:00 

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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2023. 01. 18. 

Szerencsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

4.B.141/2022. önbíráskodás bűntette 2023. 01. 18. 10:30 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki 

2021 decemberében Bekecsen azért bántalmazta a sértettet, mert így kívánt 

érvényt szerezni pénzkövetelésének és behajtani a tartozást. 

 

 

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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2023. 01. 18. 

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 

2023. 01. 18. 13:00 

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 
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2023. 01. 19. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 125. számú tárgyalóterem 

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

bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy 

fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes 

személy sérelmére elkövetett emberölés 

bűntette 

2023. 01. 19. 8:30 

Tárgyalást 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 ismerte 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 bíróság a tárgyalást 2023. január 24. napján 8 órakor folytatja. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 19. 

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

9.B.1574/2021. halált okozó ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette és más bűncselekmények 

2023. 01. 19. 11:00 

Határozatot hirdet 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.  

 

Az eljárás befejezése várható. 

 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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 2023. 01. 19. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

10.B.41/2022. 

 

 

jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett 

sikkasztás bűntette és más bűncselekmény 

2023. 01. 19. 10:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak az ügyvédnőnek az ügyében, aki 

a vádirat szerint 2017 nyarán egy adásvételi szerződés elkészítéséhez 

kapcsolódóan ügyvédi letétbe vett 6 millió forintot, amelyről azonban letéti 

szerződést nem készített, majd közel 5 millió forintot korábbi, szintén ügyvédi 

kötelezettsége nem teljesítéséből eredő tartozására fordított, illetve a 

fennmaradó összeget készpénzben vette fel és ismeretlen célra használta fel. 

 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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