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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. szeptember 14-18. 

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. 15. 

Miskolci Törvényszék • I./118.sz. tárgyalóterme 

12.B.26/2018. halált okozó testi sértés bűntette 2020. 09. 15. 9:00 

Perbeszédekkel folytatódik a Miskolci Törvényszéken annak a vádlottnak 

az büntetőügye, akivel szemben halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

A vádirat értelmében a vádlott és a sértett 2007 óta élettársak, közöttük több 

alkalommal alakult ki veszekedés, mely gyakorta tettlegességbe torkollott. A 

konfliktusok többnyire a vádlott féltékenységére voltak visszavezethetők. 2017. 

július 13-án a vádlott az ágyban fekvő, 85 éves élettársát egy több, mint fél 

méter hosszú bottal, seprűnyél darabbal, valamint puszta kézzel legalább tíz 

alkalommal testszerte megütötte, majd a férfi elaludt. Másnap reggel a vádlott 

egy járókelőt kért meg, hogy nézze meg az élettársát, mert hidegnek érezte a 

kezét. A nő a házban észlelte, hogy a sértett meghalt. 

Ítélethirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 09. 15. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Fszt. 2. sz. tárgyalóterem 

7.B.66/2019. halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti 

baleset gondaltan okozásának vétsége 

2020. 09. 15. 8:30 

 

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság az M3-as autópálya mezőkeresztesi 

szakaszánál 2016 decemberében történt buszbaleset ügyében. 

A vád szerint egy utazási társaság busza, két – váltásban dolgozó – sofőrrel és 80 

utassal hazafelé tartott Bécsből Debrecen irányába éjszaka, az autópálya 

kivilágítatlan szakaszán, körülbelül 100 km/h sebességgel. A forgalom ugyan gyér 

volt, de az út állapota nedves, csúszós és a hőmérséklet is fagypont alatti. 

A vádlott a busz mellett haladt a belső forgalmi sávban egy személyautóval, 

körülbelül 130 km/h sebességgel. Amikor elhaladt a busz mellett a jéghártyás 

úttesten az autó megcsúszott, a busz előtt átsodródott a külső forgalmi sávba és a 

szalagkorlátnak ütközött. 

A mögötte haladó busz sofőrje bár hirtelen balra kormányozta a buszt, de nem 

tudta elkerülni az ütközést. Nagy sebessége és az út állapota miatt a busz bal 

oldalával a vádlott autójának, majd a bal oldalon található szalagkorlátnak ütközött, 

ami megbillentette a buszt és az a bal oldalára borult. 

A két jármű ütközését követően az autópályán közlekedő járművek közül több is a 

baleset helyszínére ért, melyek legtöbbje már nem tudott időben megállni, hogy 

elkerüljék a további ütközéseket, így azok többszörösen egymásba sodródtak. 

A baleset következtében 5 személy életét vesztette, 8 - 8 személy maradandó 

fogyatékosságot, illetve 8 napon túl gyógyuló sérüléseket, míg 21 személy könnyebb 

sérüléseket szenvedett. 

A tárgyalás a műszaki szakértő meghallgatásával folytatódik, a bizonyítási 

eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 09. 17. 

Miskolci Törvényszék • Miskolc, Fazekas utca 2. I./117. sz. tárgyalóterem 

15.B.22/2019. előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több ember 

sérelmére, részben tizennegyedik életévét be nem 

töltött személy sérelmére elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete és más bűncselekmény 

2020. 09. 17. 

 

8:30 

Tanúk kihallgatásával folytatódik a Miskolci Törvényszéken annak a férfinak 

a büntetőügye, akit a vád szerint érzelmi kapcsolat fűzte a sértetthez, a 

kapcsolatuk idővel megromlott, így a sértett a családjához vissza akart költözni, ezt 

azonban a vádlott nem akarta engedni és életveszélyesen megfenyegette a 

sértettet és több családtagját is: „rátok gyújtom a házat, be lesz locsolva a házatok 

benzinnel”. A vádlott tisztában volt azzal, hogy a sértett férjével és 7 gyermekével, 

köztük két kiskorúval, valamint három nagykorú gyermekük családjával lakik 

együtt. Az ingatlan több lakóházból és portából áll, amelyek kerítéssel vannak 

elválasztva. 

A sértettek a vádlott fenyegetéseit komolyan vették, ennek érdekében 

előkészületeket is tettek a tűzoltás iránt. Éjszaka az erősen ittas állapotú vádlott 

egy benzines palackot dobott be a sértettek hálószobájába, melyet előtte 

meggyújtott. A szobában több berendezési tárgy is lángra kapott, de a tűz 

terjedését sikerült megakadályozni. A vádlott egyidejűleg macsétával a kezében az 

egyik sértettre támadt, de annak testvére elhárította azt, így mindketten ütni 

kezdték vádlottat, aki elmenekült a helyszínről, de a sérülései, illetve az ittassága 

miatt az utcán összeesett.  

A megtámadott sértettek nyolc napon belül, míg a vádlott nyolc napon túl gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 09. 17. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 18. tárgyalóterem 

18.B.1135/2020. fegyveresen elkövetett hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette  

 

2020. 09. 17. 10:30 

Tanúk kihallgatásával folytatódik a Miskolci Járásbíróságon annak a 

vádlottnak az ügye, aki a vádirat szerint 2017 novemberében Miskolcon az 1. 

számú posta előtti járdaszakaszon gépkocsijával szabálytalanul megállt, hogy 

ott felvegye barátját és együtt induljanak tovább. Ezt észrevették a közelben 

lévő önkormányzati rendészek, köztük az egyik sértett. Intézkedni kezdtek a 

vádlottal szemben, de már az adatrögzítés során ellenállásba ütköztek: a 

vádlott kiszállt autójából, trágár kifejezéssel illette őket és a korábban átadott 

iratait megpróbálta visszavenni a sértett kezéből. A vádlott ezt követően a 

rendészek figyelmeztetése ellenére el akarta hagynia helyszínt. Hogy ezt 

megakadályozzák, megfogták felkarját és testi kényszert alkalmaztak vele 

szemben. A vádlott ekkor azt mondta a sértettnek, hogy „lelőlek” és nadrágja 

jobb zsebéből kivette engedéllyel tartott gázfegyverét és azt 

csípőmagasságban a sértett felé emelte. Amikor a sértett a vádlott felé indult, 

ekkor a vádlott eltette a fegyvert, közben a rendészek a földre vitték. A vádlott 

ismét megpróbált fegyvere után nyúlni, de azt elvették tőle. A vádlott 

ellenszegülése ellenére megbilincselték és értesítették a rendőrséget. 

 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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