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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2023. március 20 – március 24. 

 

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. 20.                                                                                                                                                         

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

5.B.54/2022. 

 

 

előre kitervelten elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2023. 03. 20. 8:30 

Tárgyalást 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. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtószóvivő 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 03. 21.                                                                                                                                                         

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

3.Bf.576/2022. 

 

lopás bűntette és más bűncselekmények 2023. 03. 21. 11:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki 2019 májusa és 2020 novembere között 24 

alkalommal tört be ózdi ingatlanokba, ahonnan kerti szerszámokat, műszaki 

cikkeket, élő állatot, terményt és egyéb ingóságokat vitt magával.  

Az elsőfokon eljáró Ózdi Járásbíróság lopás bűntette miatt 5 év 3 hónap 

szabadságvesztésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit, súlyosító 

körülményként értékelte a büntetés kiszabásakor a nagyszámú halmazatot, 

az elkövetés sorozatjellegét, valamint a hosszan tartó elkövetési időszakot, 

míg enyhítő körülményként esett latba a terhelt beismerő vallomása, továbbá 

az, hogy egy cselekmény kísérleti szakban maradt.   

A döntéssel szemben a vádlott és védője enyhítés érdekében fellebbezett. 

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. 03. 21.                                                                                                                                                         

Miskolci Járásbíróság • Miskolc, Dózsa György úti épület Fsz. 28. számú tárgyalóterem 

9.B.868/2022. 

 

 

közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból 

elkövetett vétség 

2023. 03. 21. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék 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 

cselekményükkel veszélyeztették a baleset helyszínén zajló közúti 

közlekedésben résztvevő személyek, illetve közvetlenül a villamosvezető és 

utasa életét és testi épségét.  

 

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. 21.                                                                                                                                                         

Miskolci Járásbíróság • Miskolc, Fazekas úti épület I. emelet 117. számú tárgyalóterem 

40.B.1737/2021. 

 

jelentős kárt okozó, bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2023. 03. 21. 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. 

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. 03. 22.                                                                                                                                                         

Miskolci Törvényszék • Miskolc, Dózsa György úti épület fsz. 28. sz. számú tárgyalóterem 

6.B.61/2022. 

 

nyereségvágyból, aljas indokból vagy célból, 

különös kegyetlenséggel, valamint a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett emberölés bűntette és más 

bűncselekmény 

  

2023. 03. 22. 9:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a testvérpárnak az 

ügyében, akikkel szemben emberölés bűntettének minősített esete és más 

bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2020. november 25-én együtt italoztak, 

majd úgy döntöttek, az általuk korábbról ismert, egyedül élő idős sértettől 

fognak pénzt szerezni és vele szexuális cselekményt is végeznek. A terheltek a 

sértett házába az ablakon keresztül jutottak be, majd bementek abba a 

szobába, ahol a 94 éves sértett az ágyban feküdt. Az idős nő felismerte a két 

férfit, segítségért kiáltott, mire az egyik terhelt a száját befogta, a másik pedig 

kezeit szorította le. A földön fekvő sértettet többször megütötték, nyakát 

szorították és vele több alkalommal szexuális cselekményt végeztek. Miután a 

sértett eszméletét vesztette, átkutatták a lakást, majd 100.000 forint 

készpénzzel távoztak, magára hagyva a földön fekvő, eszméletlen asszonyt. A 

sértett a helyszínen életét vesztette. 

 

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. 22. 

Miskolci Törvényszék • Miskolc, Dózsa György úti épület Fsz. 28. számú tárgyalóterem 

6.B.18/2021. 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

2023. 03. 22. 13:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik 2019 őszén Ricsén támadtak haragosukra. 

 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és fia, a II. rendű vádlott 2019. október 30-

án este ittas állapotban összeszólalkoztak Ricse egyik utcájában a sértettel, 

akivel régóta haragos viszonyban voltak. A vádlottak a náluk lévő 1 méter 

hosszúságú díszkardokkal kezdték fenyegetni a sértettet, az I. rendű vádlott 

egy alkalommal a fejére célozva le is sújtott, az ütést a sértett karjával védte 

ki. Ezt követően a II. rendű vádlott is hasonló mozdulatot tett, ám a sértett 

védekezésképpen lábon rúgta, így nem találta el. 

 

A sértett jobb alkarján 8 napon túl gyógyuló, éles szélű vágott seb keletkezett. 

A védekező mozdulat hiányában komolyabb, életveszélyes sérülést is 

szenvedhetett volna. 

 

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. 23. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

10.B.41/2022. 

 

 

jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett 

sikkasztás bűntette és más bűncselekmény 

2023. 03. 23. 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 várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtószóvivő 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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