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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2023. január 23-27. 

 

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. 23. 

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

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

más bűncselekmények 

2023. 01. 23. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik bűncselekményeikkel egy telekommunikációs céget 

károsíthattak meg az ügyészség szerint. 

 

A vádirati tényállás szerint az ügy I-II-III-IV. rendű vádlottja 2019 januárja és 

áprilisa között más valós személyek adatait felhasználva egy 

telekommunikációs cég webshopján keresztül nagyértékű mobiltelefonokat 

rendelt körülbelül ötven alkalommal. A személyes adatokat részben 

gépkocsi adásvételi szerződésekből szerezték meg, illetve módszerük volt az 

is, hogy adománygyűjtésre vagy közüzemi szolgáltatással kapcsolatos 

ügyintézésre hivatkoztak. Az adatokra a telefonokhoz kapcsolódó előfizetői 

szerződések miatt volt szükség. 

A megrendelt készülékeket egy futárcég szállította ki. A négy vádlott 

megállapodott a futárokkal, akik az ügy VI-XIII. rendű vádlottjai, hogy 

készpénz ellenében részükre kézbesítik a készülékeket, annak ellenére, hogy 

azok bizalmas küldeménynek számítottak és csak személyi igazolvánnyal és 

aláírással lettek volna átvehetők a címzettek részéről. 

Az V. rendű vádlott a bűncselekményből származó mobiltelefonok 

értékesítésével kapcsolódott be a folyamatba. 

 

A vádlottak összesen mintegy negyvenmillió forint értékben rendeltek 

készülékeket. A befizetett előlegek és a hatósági intézkedések során utóbb 

megtérült összegek miatt, illetve azáltal, hogy néhány cselekmény kísérleti 

szakban maradt, a kár 19 millió forint, amely tekintetében a 

telekommunikációs cég polgári jogi igényt terjesztett elő. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 23. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 26. számú tárgyalóterem 

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

üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2023. 01. 23. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben többek között jelentős kárt okozó, bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint az I., II., III. és V. rendű vádlottak internetes 

társkereső hirdetések útján idősebb, egyedülálló személyekkel, főként 

férfiakkal ismerkedtek meg, és bizalmukba férkőzve különböző összegeket 

csaltak ki tőlük. A IV., VI., VII. és VIII. rendű vádlottak – nem tudva a 

pénzösszegek eredetéről – rendelkezésre bocsátották bankszámláikat és a 

készpénz felvételében működtek közre. Az okozott kár mindösszesen 

körülbelül 20 millió forint. 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 24. 

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 

2023. 01. 24. 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. 

 

Az eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 24. 

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

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

veszélyeztetés vétsége 

2023. 01. 24. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akiket a lillafüredi kisvasút „elszabadulása” és villamosnak ütközése miatt 

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolt 

meg az ügyészség. 

2018. június 11. napján a hajnali órákban a Majláth telephely fővágányán 

egymáshoz kapcsolva hátrahagyott és leállított, egyenként 10 tonna súlyú 

vasúti kocsik légfék rendszeréből a levegő elszökött, amelynek következtében 

azok a Dorottya utca irányába enyhén lejtős pályaszakaszon megfutamodtak. 

A vasúti kocsik a vágányzáró sorompó használatának hiányában áttörték a 

telephely Dorottya utca felőli, zárt állapotú kapuját, ezáltal a nyílt vasúti 

pályára jutottak. Ezt követően a végállomásig tartó, mintegy 2 km-es 

útszakaszon 20-40 km/h sebességre gyorsultak fel, majd – kitörve az 

ütközőbakot – nekiütköztek a villamosmegállóból éppen induló és az Árpád út 

irányába szabályosan továbbhaladni szándékozó villamos középső részének. 

Az ütközés során személyi sérülés nem történt, azonban a vádlottak számos 

foglalkozási szabályt sértettek meg.  

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. 24. 

Szikszói Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

12.B.141/2022. felfegyverkezve elkövetett, közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak bűntette 

2023. 01. 24. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Szikszói Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

aki hozzátartozóját látogatta meg a helyi kórházban az ügyészség szerint, 

amikor egy tányérról az ételmaradékot a személyzeti mosdóban akarta 

kiönteni. Amikor az egyik ápolónő rászólt, hogy abba a helyiségbe tilos 

bemenni látogatóknak, a vádlott trágár hangnemben leszúrással, 

megrúgással, leköpéssel fenyegette meg a sértettet, miközben egy kést tartott 

a kezében. 

 

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. 24. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

8.B.247/2022. különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette 2023. 01. 24. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Encsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik az ügyészség szerint 2019 áprilisában egy hejcei ingatlanból 

eltulajdonítottak egy több, mint 90 millió forint készpénzt tartalmazó 

pénzkazettát. 

 

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. 24. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

13.B.47/2022. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és 

más bűncselekmény 

2023. 01. 24. 13:00 

 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2020. május elején az esti órákban 

Rudabányán előbb szóváltásba került, majd dulakodott a sértettel, akit egy 

favesszővel próbált bántani, majd a sikálóval védekező sértett után futott és 

a hozzá kerülő eszközzel tarkón ütötte őt. 

 

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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2023. 01. 25. 

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

5.B.40/2022. 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2023. 01. 25. 8:30 

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

az ügyészség szerint életveszélyes sérülést okozott nagynénje 

szomszédjának. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott férfi a nagynénje hejőszalontai 

otthonában tartózkodott 2021. június 4-én. Az ingatlan szomszédságában 

családi rendezvényt tartottak, ahová mindketten hívatlanul átmentek. A 

házigazdákkal szóváltás, majd dulakodás alakult ki, melynek során a terhelt 

a nála lévő 5 cm pengehosszúságú késsel megszúrta a sértettet, majd egy 

kaszáló mozdulattal a nyakát is megvágta. A szúrt és metszett sérülések 

életveszélyesnek minősültek. 

 

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. 25. 

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

6.B.15/2021. életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett 

súlyos testi sértés vétsége 

2023. 01. 25.  9:00 

Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék annak a nőnek az ügyében, 

akivel szemben életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi 

sértés vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint a vádlott egy Miskolc-Bábonyibérc városrész közelében lévő 

ingatlanban tartózkodott a cselekmény idején másfél éves, illetve három 

hónapos gyermekével, valamint sógornőjével és annak két és fél éves 

gyermekével. Az ebédhez vizet forraló sógornő az udvarra ment ki és a 

gyermekek felügyeletét a szomszéd szobában lévő vádlottra bízta, aki abból a 

célból, hogy tápszert készítsen, a fazékhoz lépett és egy pohárral merített 

belőle, azonban könyökével véletlenül lelökte az edényt és a forró víz az ott 

játszó két nagyobb gyermekre ömlött. A vádlott ahelyett, hogy segített volna, 

a gyermekeket otthagyta és visszament a másik szobába, hogy kisfiát 

megetesse. A sértettek II. fokú égési sérüléseket szenvedtek. 

 

Az eljárás befejezése tervezett. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 25. 

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

7.Bf.298/2022. halált okozó közúti baleset okozásának vétsége 2023. 01. 25. 

 

11:00 

Határozatot hirdet 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.  

 

Az eljárás befejezése várható. 

 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 25. 

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

16.B.1123/2022. felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2023. 01. 25. 8:00 

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

vádirat szerint 2021 májusában egy miskolci kórházban fekvőbetegként 

tartózkodott és a neki éppen hátat fordító ápolónőt egy késsel megszúrta. 
 

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. 25. 

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

22.B.1446/2022. a légi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének 

vétsége 

2023. 01. 25. 9:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság a Miskolci Repülőtéren 2020 

júliusában történt baleset ügyében. 

 

A vádlott vitorlázó repülőgép oktatást tartott a sértett és más növendékek 

részére ún. csörlőüzemű felszállással. A vádlott azonban már a felszállási 

manővertől kezdődően több előírást megszegett, amelynek 

következményeként a repülő egy ideig meredek szögben emelkedett, mivel 

azonban a szükséges sebességet nem érte el, zuhanni kezdett és a földbe 

csapódott. A repülő első ülésén a sértett tanítvány, mögötte a vádlott oktató 

ült. Mindketten nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. 

 

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. 26. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.104/2022. 

 

 

jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal 

elkövetett lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

 

2023. 01. 26. 8:00 

Tárgyalást 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. 

 

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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Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

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

elkövetett magánlaksértés bűntette 

2023. 01. 26. 11:00 

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 
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