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2021.El.XI.B.1/897.

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
2021. augusztus 23-27.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy
-

-

-

-

a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak
meghatározásáról a veszélyhelyzet idejére szóló 2021.El.I.D.10/1. számú szabályzat (a
továbbiakban: Szabályzat) értelmében 2021. július 8. 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 pillanatnyi testhőmérséklet mérés nélkül, ugyanakkor kézfertőtlenítést
követően léphetnek be. Az eljáró tanács elnöke a tárgyalóterem méretének függvényében – a
2 méteres védőtávolság megtartása érdekében – korlátozhatja a jelenlévők számát.
a sajtó képviselői részvételi szándékukat továbbra is elektronikus úton, az
mtsajto@miskolcit.birosag.hu e-mail címen kötelesek jelezni az eljárási cselekményt megelőző
munkanap 15 órájáig.
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 nem kötelező, de annak használatára bárki jogosult, az nem tiltható meg.

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.

2021. 08. 25.
Mezőkövesdi Járásbíróság • Fsz.2. számú tárgyalóterem
8.B.507/2020.

bűnszövetségben
elkövetett
kifosztás
bűntette és más bűncselekmények

2021. 08. 25.

10:30

Tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a két vádlottnak az
ügyében, akik rendszeres haszonszerzést remélve 2019 augusztusában
elhatározták, hogy a borsodi kistelepülésen élő idős emberek készpénzét
különböző módszerrel meg fogják szerezni, kihasználva a sértettek korából
fakadó hiszékenységét, nehézkes mozgását, illetve figyelmetlenségét.
A vádirat szerint a vádlottak módszere az volt, hogy egyikük kerti munka
elvégzését ajánlotta fel az idős sértetteknek, velük beszélgetésbe elegyedett,
így terelte el a figyelmüket, mialatt a másik vádlott bement a sértettek házába
és onnan esetenként tízezer forintot is meghaladó összegű készpénzt hozott
el. Volt arra is példa, hogy ugyanahhoz a sértetthez többször visszamentek,
így összesen csaknem 200.000,- forintot vittek el tőle. Egy másik alkalommal
az idős sértett az állatait etette az udvaron, miközben a lakás ajtaja nyitva volt.
A vádlottak ezt kihasználva bementek, egyikük figyelt, amíg a másik a házból
tízezer forintot meghaladó összegű készpénzt hozott el. Előfordult, hogy
bodzát kínáltak eladásra, azonban a sértett nem hagyta el az ingatlant, így a
vádlottak oda nem tudtak bemenni. Máskor azt használták ki, hogy a sértett
elaludt és így vették el tőle 80.000.- forintját.

Információ:

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-385 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

2021. 08. 26.
Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 127. számú tárgyalóterem
20.Fk.10/2021.

különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés
bűntette

2021. 08. 26.

8:30

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a gyermekkorú vádlottnak az
ügyében, akivel szemben különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be
nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés
bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.
A vádirati tényállás szerint a vádlott féltékeny volt a még harmadik életévét be
nem töltött féltestvérére. 2019. április egyik estéjén a vádlott együtt játszott
taktaharkányi otthonuk udvarán testvéreivel, unokatestvéreivel, amikor a
szennyvízakna fedelét biztosító betondarabot elmozdította, a fedelet levette
és féltestvérét a derítőbe dobta, majd a nyílást lezárta és tettéről senkinek
nem szólt. A szennyvízakna ekkor mintegy 140 cm magasságban tele volt. A
néhai sértettet több óra múlva kezdték keresni, de már csak élettelen testét
találták meg. Halálát fulladás okozta.

Információ:

A bíróság a tárgyalást 2021. szeptember 16-án folytatja.
dr. Majoros Tünde
sajtótitkár
46/815-385 • 30/656-9050
mtsajto@miskolcit.birosag.hu

