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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. október 19 – 22. 

 

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. 19. 

Miskolci Törvényszék • Fszt/26. sz. tárgyalóterem 

6.B.31/2020. különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 2020. 10.19. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék 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. december 7-én folytatja. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 10. 19. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas utca 2. • I/155. sz. tárgyalóterem 

18.B.19 /2020. különös kegyetlenséggel több ember sérelmére 

elkövetett emberölés bűntettének kísérlete 

2020. 10. 19. 

 

13:15 

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

vád szerint motorbenzinnel átitatott anyaggal akarta felgyújtani ismerőse 

lakását. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott férfi és a sértett jól ismerték egymást, a 

vádlott többször járt a sértett és családja lakásában. 2018.  májusában vádlott és 

a sértett a boltban találkoztak, vitatkoztak, majd mindketten hazamentek. Este 

fél 9 körül a vádlott megjelent a sértett ingatlanánál és a ház egyik utcafronti 

ablakán át egy terméskövet dobott a szobába. Az ablakon egy 60 cm átmérőjű 

nyílás keletkezett. Ekkor a vádlott a magával vitt motorbenzint tartalmazó 

műanyag palack nyílásába egy anyagdarabot helyezett, majd meggyújtotta azt. 

Amikor az anyag lángra kapott, az égő palackot a törött ablakon át bedobta a 

sértett házába. A palack az ablak előtt elhelyezett fotel karfáján állt meg, majd a 

tűz bealudt. A sértett észrevette a vádlottat, kérdőre vonta őt, mire a vádlott 

„Most megdöglesz, rátok gyújtom a házat!” kijelentéssel fenyegette meg a 

sértettet. Az eset idején a lakásban tartózkodott a sértetten kívül a sértett 

édesanyja és annak gyermeke.   

A vádlott által készített ún „Molotov-koktél” alkalmas volt arra, hogy nagyobb 

lángra kapjon, a lakásban elterjedő tűz a sértettek életét veszélyeztethette volna.   

A bíróság a tárgyalást 2020. november 23-án folytatja. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 10. 20. 

Miskolci Törvényszék • I./109. sz. tárgyalóterem 

12.B.65/2019. nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel és a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett emberölés bűntette 

2020. 10. 20. 13:00 

Szakértő meghallgatásával folytatja a tárgyalást a Miskolci Törvényszék 

annak a vádlottnak az ügyében, aki a vád szerint több, mint 40 késszúrással 

végzett egy idős miskolci férfival. 

 

A vádirati tényállás szerint a hajléktalan életmódot folytató vádlott egy 

ismerősétől kapott kulcsot az idős sértett lakásához, melyet az korábban lopott 

el a sértettől. 

2018. december 26-án a vádlott bement a magánál tartott kulccsal az idős férfi 

által lakott társasházba, majd bekopogott hozzá. A sértett beengedte a férfit és 

a konyhába mentek, beszélgettek. A vádlott azonban a nála lévő táskából elővett 

egy kést és több alkalommal megszúrta, megvágta a sértettet, aki a földre esett.  

A vádlott ezt követően a földön fekvő sértettet egy pléddel takarta le, majd a 

lakás átkutatása után magához vett 120.000,- forint készpénzt, átöltözött és 

elmenekült a helyszínről. A férfi a kést és a véres ruhákat egy benzinkút 

hulladékgyűjtőjébe dobta. A néhai sértettet két nappal később rokonai találták 

meg.  

 

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. 22. 

Miskolci Törvényszék • I./117. sz. tárgyalóterem 

12.B.58/2019. jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem bűntette 

2020. 10. 22. 8:30 

Szakértő meghallgatásával folytatja a tárgyalást a Miskolci Törvényszék 

azoknak a vádlottaknak az ügyét, akikkel szemben jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

 

A vádirati tényállás az életvitelszerűen Spanyolországban tartózkodó két férfi 

megállapodott abban, hogy Spanyolországból kábítószert csempésznek 

Magyarországra, és azt itthon értékesítik. Az I. r. vádlott Spanyolországban egy 

kamion rakterébe rejtette az illegális anyagokat azzal, hogy az éppen 

Magyarországon tartózkodó társa fogja azt magához venni. Közben az II. r. 

vádlott is hazautazott, majd 2018. augusztus 6-án mindketten arra a miskolci 

telephelyre mentek, ahol a kamion tartózkodott. Az I. r. gyanúsított a sofőr 

figyelmét elterelve magához vette az kamionban elrejtett táskát, amikor a 

rendőrök tetten érték őket. A táskában talált több kiló kábítószert lefoglalták. 

 

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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