
 
 

 

 

 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4.  

 t. 06-46-815-246 

 e. birosag@miskolcit.birosag.hu  
 http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu  
 2023.El.XI.B.1/255. 

 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2023. március 13 – március 17. 

 

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. 03. 13.                                                                                                                                                         

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

4.B.44/2022. 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2023. 03. 13. 8:00 

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

2021 novemberében Miskolcon, az Avas városrész egyik taxiállomásán 

mellkason szúrta ismerősét.  

 

Az ügyészség szerint a sértett férfi 2021. november 9-én az esti órákban két 

ismerősével sétált, amikor összetalálkoztak a vádlottal és társaságával, köztük 

volt egy hölgy is, akit korábban érzelmi szálak fűztek a sértetthez. Ennek tényét 

a vádlott már korábban sérelmezte és számon is kérte a férfin. 

A társaság tagjai vitatkozni kezdtek az este további alakulását illetően, majd 

előkerült egy kés is, melyet a vádlott magához vett. Amikor a sértett feléje 

lépett, hogy megnyugtassa, erre válaszul a terhelt férfi ököllel fejen és 

mellkason ütötte, majd a késsel mellkason szúrta korábbi riválisát. A sértett 

próbált védekezni, földre kerülésüket követően sikerült támadóját rábírnia 

arra, hogy dobja el a kést, majd a vádlott férfi a helyszínről elfutott.  

A sértett a cselekmény következményeként mellüreget megnyitó 

életveszélyes sérülést szenvedett. 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtószóvivő 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 03. 13.                                                                                                                                                         

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

5.B.57/2022. 

 

 

emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények  

2023. 03. 13. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben emberölés bűntettének kísérlete és rongálás 

vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlott élettársa legalább egy éven keresztül szerelmi 

kapcsolatot létesített a sértettel is. Amikor a vádlott erről tudomást szerzett, 

mindkettejüket több alkalommal megöléssel és az úttestről való leszorítással 

fenyegette meg.  

A vádbeli napon, 2020. június 5-ről 6-ra virradó éjszaka a nő együtt volt 

szeretőjével, akitől hajnalban indult haza Múcsonyba. Az autót a sértett 

vezette, szeretett volna a nő hazaérkezéséről meggyőződni. Azonban a vádlott 

minderre számítva egy gépjárműben várta őket saját ingatlanuk közelében. 

Amikor a sértett hazaindult Kazincbarcika irányába, a vádlott követni kezdte. 

Még a település belterületén utolérte, próbált mellé húzódni, amivel szemben 

a sértett úgy védekezett, hogy ő maga is az úttest közepére kormányozta az 

autót. Ekkor mindketten visszatértek saját forgalmi sávjukba. Ez a jelenet újra 

megismétlődött, végül a külterületi útszakaszra érve a vádlott szándékosan, 

több alkalommal hátulról nekiütközött a sértett autójának, majd tolni kezdte 

azt. Ezt követően olyan erővel ment neki, hogy a sértett gépjárműve 

irányíthatatlanná vált, a szántóföldre haladt le, majd egy betondarabnak, 

illetve egy oszlopnak ütközött, végül továbbpördülve állt meg.  

A vádlott ekkor kiszállt autójából, odakiabált neki, majd segítségnyújtás nélkül 

távozott a helyszínről.  

A sértett férfi a baleset következében nyolc napon belül gyógyuló, zúzódásos 

sérüléseket szenvedett, autójában vagyoni kár keletkezett. 

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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Miskolci Törvényszék • Miskolc, 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 

2023. 03. 14. 8:30 

Tárgyalást 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 tárgyalás 2023. március 16. napján 8 óra 30 perckor folytatódik. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 03. 14. 

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

3.Bf.687/2022. 

 

 

kapcsolati erőszak bűntette és más 

bűncselekmények 

2023. 03. 14. 9:45 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az édesanyját és annak keresztlányát fenyegette, illetve 

bántalmazta több ízben. 

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a férfi erősen 

megromlott egészségi állapotú édesanyjával élt Szerencsen. Az idős asszonyt 

napi életvitelében keresztlánya segítette. A vádlott italozó életmódot folytatott 

és alkoholos befolyásoltsága esetén rendkívül agresszívvé vált. Több 

alkalommal megöléssel, a ház felgyújtásával, felrobbantásával fenyegette meg 

nőrokonait, édesanyját számos esetben bántalmazta, szidalmazta. Az idős nő 

védelmére keresztlánya kelt, de ilyen alkalmakkor a vádlott vele szemben is 

agresszívan lépett fel. Előfordult, hogy a sértetteket bezárta az ingatlanba. 

 

A Szerencsi Járásbíróság a férfit több bűncselekményben mondta ki 

bűnösnek: kapcsolati erőszak bűntette, zaklatás és garázdaság vétsége, 

valamint a sértett sanyargatásával, védekezésre képtelen személy sérelmére 

elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 4 év 3 hónap 

szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Tőzsér Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-372 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 03. 14. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.Fk.230/2022. 

 

 

felfegyverkezve elkövetett közösség tagja elleni 

erőszak bűntette és más bűncselekmények 

2023. 03. 14. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a két fiatalkorú 

vádlottnak az ügyében, akik a vádirat szerint 2020 augusztusában és 

szeptemberében Sajószentpéteren több alkalommal bántalmaztak és aláztak 

meg hajléktalan személyeket, cselekményüket videóra vették és egy online 

csoportban meg is osztották. 

 

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 

sajtószóvivő 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 03. 16. 

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

20.B.13/2021. 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2023. 03. 16. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség.  

 

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő vádlottak 2018. december 20. napján 

az esti órákban megjelentek a sértett gesztelyi ingatlanánál és a szemközti ház 

udvaráról hógolyókkal kezdték dobálni azt. A zajra a sértett és családtagjai 

kimentek az udvarra, majd az idő közben futva menekülő vádlottak után 

eredtek. A közterületi világítás fényében a sértett számára egyértelművé vált 

az elkövetők kiléte, ezért testvérével együtt hazaindultak. 

 

Az I. rendű vádlott azonban nem engedte távozni a sértett férfit és 

hozzátartozóját, felszólította a II. rendű vádlottat – aki eközben a közelben lévő 

lakatlan házból különböző szerszámokat hozott –, hogy vasvillát is készítsen 

elő. Ezt követően I. rendű vádlott a kézhez vett négyágú vasvillával a sértett 

mellkasa felé szúrt, aki azonban elfordult, így az eszköz a sértett bal vállába 

szúródott 10 cm mélyen. A szúrás következtében a férfi a földre esett, az I. 

rendű vádlott pedig távozott a helyszínről. 

 

A történteket követően ismeretlen személyek különböző eszközöket dobáltak 

a sértett és testvére felé, majd a még helyszínen tartózkodó II. rendű vádlott 

egy vascsövet dobott feléjük.  

 

Amennyiben a sértett férfi nem fordul el, a szúrás súlyos és közvetetten 

életveszélyes sérülést eredményezhetett volna, mivel légmell nagy 

valószínűséggel kialakult volna. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tőzsér Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-372 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 03. 16.                                                                                                                                                         

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

10.B.90/2021. 

 

 

rablás bűntette és más bűncselekmény 2023. 03. 16. 8:30 

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

lakásában rabolta ki alkalmi ismerősét Ózdon 2020 decemberében. 

 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett férfi együtt italoztak és a sértett több 

kört fizetett a társaságnak. A vádlott ekkor észlelte, hogy nagyobb mennyiségű 

készpénz van a tárcájában. Azzal az ürüggyel, hogy hazakíséri a sértettet, a 

lakásáig ment vele, majd ott pénzt követelt tőle. Amikor a sértett a pénz 

átadását megtagadta, a vádlott ököllel, nagy erővel megütötte őt. A sértett 

megijedt, elővette a nadrágja zsebéből a pénztárcáját, amelyet a vádlott elvett 

tőle a benne lévő 220 ezer forinttal együtt. Távozása előtt a vádlott egy 

kerámia tárgyat dobott a televízió képernyőjéhez, további 150 ezer forint kárt 

okozva. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtószóvivő 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 03. 16.                                                                                                                                                         

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

10.B.254/2021. 

 

 

fenyegetéssel, felfegyverkezve és csoportosan 

elkövetett magánlaksértés bűntette 

2023. 03. 16. 10:00 

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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2023. 03. 16. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. számú tárgyalóterem 

13.B.47/2022. 

 

 

felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette 

és más bűncselekmény 

2023. 03. 16. 10:00 

Tárgyalást 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. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tőzsér Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-372 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu

