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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. február 11. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás 
szabályainak meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 
2020.El.I.D.21/1. számú szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 4.§ e) pontja 
és a 6. § (1) bekezdése értelmében 2020. szeptember 28. 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 mérést követően, 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 és a 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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2021. 02. 11. 

Miskolci Törvényszék • I. emelet /117. sz. tárgyalóterem 
(távmeghallgatás) 

15.B.46/2020. emberölés bűntettének kísérlete 2021. 02.11. 8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az 

ügyében, aki egy késsel hátba szúrhatta az ismerősét. 

A vád szerint 2019. április 22-én a vádlott és a sértett a húsvéti 

locsolkodás során találkoztak egymással egy borsodi településen. 

Az ittas állapotban lévő vádlott egy korábbi konfliktusukkal 

összefüggésben veszekedni, dulakodni kezdett a sértettel, majd 

meg is ütötte. Később pedig amikor a sértett a férfi háza előtt 

ment el neki támadt és egy késsel a hátán többször megszúrta. 

A vádlott tettével életveszélyes sérülést okozott, a sértett életét 

a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.  

A bíróság a tárgyalást 2021. március 24-én 9.00 órakor 

folytatja. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 
sajtószóvívő 

06-70/3612778 
mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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