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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. október 12 – 16. 

 

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 regisztrációt 

követően 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 a 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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2020. 10. 13. 

Miskolci Járásbíróság • I/112. sz. tárgyalóterem 

37.B.819/2019. közveszélyokozás bűntette 2020. 10. 13. 08:30 

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

szerelmi bánatában felgyújtotta otthonát. 

A vád szerint a férfi 2018. július 16-án járdánházi otthonában egyedül 

tartózkodott, amikor a kora délutáni órákban szerelmi bánatában egy 

öngyújtóval meggyújtotta a franciaágyon található lepedőt, mely azonnal 

lángra kapott. A férfi ekkor megijedt, és attól való félelmében, hogy életét 

veszti, kimenekült az utcára. A ház födémszerkezete ugyan meggyulladt, de a 

kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tűz tovább terjedését. 

Amennyiben a tűzoltók nem érkeznek időben a helyszínre, a tető leégett volna 

és a tűz átterjedhetett volna a szomszédos lakóépületre is. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 10. 13. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

16.B.254/2019. Rablás bűntette és más bűncselekmények 2020. 10. 13. 

 

8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint egy kazincbarcikai hajléktalanszálló lakóit 

félelemben tartva, őket rendszeresen, hosszú időn át fenyegetve, pénzüket és 

ruházatukat követelték, ellenállásuk esetén bántalmazták is őket. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 10. 14. 

Miskolci Törvényszék• I./126. sz. tárgyalóterem 

9.B.31/2018. különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntette  

2020. 10. 14. 08:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

A vád szerint a sértett 2017. augusztus 12. napján a vádlott Mezőcsáti 

lakásában vendégeskedett, amikor a vádlott – minden előzmény nélkül - 

leöntötte a hátát éghető folyadékkal, majd meggyújtotta azt, miközben az 

mondta neki, hogy „most megdöglesz”. A sértett miután észlelte, hogy a 

ruházata lángra kapott, az udvaron lévő felfújható medencébe feküdt, minek 

hatására a tűz kialudt. A sértett elhagyta a helyszínt, azonban a vádlott utána 

ment, majd utolérve az utcán ütötte, rugdosta, a nála lévő nadrágszíjat előbb 

a sértett nyakára tekerte, majd kezeire kötötte és így vezette tovább. Később 

a szíjat a sértettről levette és azzal ütötte a megégett hátát. A vádlott 

cselekményeinek a vele szemben foganatosított rendőri intézkedés vetett 

végett. A bántalmazás következtében a sértett nyolc napon túl gyógyuló 

sérülést szenvedett. 

Perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 10. 14. 

Miskolci Törvényszék • Fszt/26. sz. tárgyalóterem 

6.B.31/2020. különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 2020. 10.14. 13:00 

Első tárgyalásra kerül sor a Miskolci Törvényszéken annak a férfinak az 

ügyében, aki olyan súlyos sérüléseket okozott élettársának, hogy a nő életét 

vesztette.  

A vádirat szerint a vádlott és élettársa Kazincbarcika Nagy-szőlő völgyben egy 

hétvégi házban éltek együtt. Italozó életmódjuk miatt gyakoriak voltak 

közöttük a veszekedések, melyek sokszor tettlegességig fajultak. A vádbeli 

napot megelőzően a sértett három napon át nem ment haza, majd amikor 

ismét találkoztak összevesztek. A délutáni órákban a vádlott kérdőre vonta a 

sértettet az ittassága és korábbi távolléte miatt. A sértett elismerte, hogy 

korábban egy másik férfinál volt. Ekkor a vádlott ütni kezdte a sértettet, 

legalább félszáz ütést mért rá puszta kézzel és a házban talált seprűnyéllel. 

Az ütések egy része a sértett fejét érte. A bántalmazás következtében a nő a 

helyszínen elhunyt. 

 

A bíróság a tárgyalást 2020. október 19-én 8.30 órakor folytatja. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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