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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. augusztus 31. – szeptember 4. 

Tájékoztatja a bíróság 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.  

Felhívja a törvényszék a sajtó képviselőit, hogy a járványügyi intézkedések és az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő 

rendelkezések maradéktalan érvényesülése érdekében a Miskolci Törvényszéken és a törvényszék illetékességi területén 

működő járásbíróságokon foganatosított eljárási cselekményeken (pl. tárgyalás, nyilvános ülés) való részvételi szándékukat 

szíveskedjenek az eljárási cselekményt megelőző munkanap 16 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. 

Tájékoztatja továbbá a törvényszék, hogy a Miskolci Törvényszék és a törvényszék illetékességi területén működő 

járásbíróságok épületeiben az orr és a száj eltakarására alkalmas védőeszköz viselése kötelező. 

Együttműködésüket köszönjük. 

2020. 09.02. 

Miskolci Törvényszék • I./ 113. sz. tárgyalóterem 

9.B.43/2019. különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntette 

2020. 09. 02. 13:30 

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

vádirat szerint 2018 áprilisában 33 évnyi házasság után egy felmosó nyelével verte 

agyon a férjét miskolci otthonukban. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott már hosszabb ideje erőszakos magatartást 

tanúsított a néhai férjével szemben. A szomszédok rendszeresen hallották a 

hangoskodást, szidalmazást, illetve több alkalommal láttak bántalmazást is. 

 

A cselekmény elkövetésének napján, 2018. április 19-én a vádlott ismeretlen okból 

a lakásuk fürdőszobájában ismét bántalmazni kezdte a sértettet, puszta kézzel és 

egy felmosónyéllel. Az ütések többsége a sértett koponyáját érte. Az erősen vérző 

sértettet a konyhába kísérte, leültette, majd a szomszédoktól elkérte a mentők 

telefonszámát és értesítette őket. A kiérkező mentők a sértettet eszméletlen 

állapotban, életjelenségek nélkül találták, újraélesztése nem vezetett eredményre. 

Halálát erőszakos úton szerzett sérülései következtében beálló vérzéses sokk 

okozta, amely az átlagost meghaladó testi, lelki gyötrelemmel járt. 

 

A vádlott tagadja a cselekmény elkövetését. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu
mailto:horvathdora2@miskolcit.birosag.hu


 

2020. 09. 03. 

Miskolci Törvényszék • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei BV Intézet 

15.B.37/2019. több emberen elkövetett emberölés bűntette 2020. 09. 03. 

 

8:30 

Tárgyalást tart a törvényszék annak az ózdi férfinak az ügyében, aki a vád 

szerint előbb élettársát akarta megölni, majd a nő segítségére siető nevelt 

gyermekei életét oltotta ki.  

A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott 2018. november 26-án ózdi 

otthonában éjjel támadt az alvó élettársára, akit egy 33 cm hosszúságú késsel 

mellkason szúrt. A zajra felébredtek a nő gyermekei, akik megpróbálták 

édesanyjukat megvédeni, azonban a vádlott a két fiúra is késsel támadt, 

miközben azt hangoztatta „megöllek benneteket”. Az egyik fiatalt a mellkasán, 

a másikat a hátán szúrta meg, mindketten azonnal életüket vesztették. A 

vádlott ezután a bejárati ajtót kulcsra zárta, a kulcsot a párnája alá rejtette, 

sérült élettársát az ágyra fektette és saját magán is sebet ejtett. A nő kérte a 

vádlottat, hogy engedje ki a házból, azonban a vádlott azzal utasította el a 

kérését, hogy: „most már együtt halunk meg”.  A sértettnek órákkal később 

sikerült kijutnia a lakásból az utcára, ahol a járókelőktől kért segítséget.  

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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