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2018.El.XI.B.1/37. 

 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. január 29. – február 2. 
 

 

2017. 01. 29. 

 

Miskolci Törvényszék • Fsz./26.sz. tárgyalóterem 

11.B.55/2016 V.T. vádlott emberölés bűntettének 

kísérlete 

2018. 01. 29. 11:00 

 

Ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki ellen em-
berölés bűntettének kísérlete miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett közfoglalkoztatottként dolgoztak Arló tele-
pülésen. A vádlott a sértettel kialakult vitájuk miatt akart elégtételt venni. A mun-
kavégzés helyét elhagyva, otthonában magához vett egy 70-80 cm hosszúságú, 4-
5 cm pengeszélességű bozótvágó kardot és kerékpárral a helyi általános iskola ud-
varához ment, ahol a sértett éppen dolgozott. A vádlott a feje felé emelte a kardot 
és életveszélyesen megfenyegette a sértettet, majd felé lépett és a sértett feje irá-
nyában kétszer lefelé sújtó ütést mért. A sértett a kezében lévő cirokseprő nyelével 
hárította el az ütéseket, de azt elejtette és hátrálni kezdett. A vádlott ekkor négy 
alkalommal a sértett fejére sújtó ütést mért, amelyet a sértett a karjaival igyekezett 
elhárítani. A sértett felkiáltására a vádlott felhagyott cselekményével és a kardot 
útközben eldobva otthonába távozott. 

A sértett arc- és kézsérüléseket szenvedett, amelyek túlnyomó többsége 8 nyolc 
napon túli gyógytartamú. A vádlott cselekménye alkalmas volt az élet kioltására, a 
sértett koponyasérüléseinek elmaradása a védekezésének tudható be. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2017. 01. 29. 

 

Miskolci Járásbíróság • Fsz./29.sz. tárgyalóterem 

12.B.2690/2017 T.J. vádlott 

 

közfeladatot ellátó 

személy eljárásában 

elkövetett bántalmazás 

bűntette 

2018. 01. 29. 13:00 

 

Perbeszédek hangzanak el és várhatóan ítéletet hirdet a Miskolci 

Járásbíróság annak a buszsofőrnek az ügyében, akivel szemben közfeladatot 

ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt indult 

büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint a vádlott a járat végállomására érve felébresztette az 

ittassága miatt útközben el-aludt sértettet, és leszállásra szólította fel. A 

sértett ennek eleget is tett, leszállt a buszról, majd a vádlott leparkolta a 

járművet. Ekkor a sértett visszament a buszhoz, annak ajtaján kopogott, mire 

a vádlott kinyitotta az ajtót. A sértett fellépett a lépcsőn és útbaigazítást kért, 

amelyet a vádlott a ve-zetőfülke üvegablakán keresztül meg is tett, és ismét 

leszállásra szólította fel a sértettet. A sértett azonban ennek nem tett eleget 

és az utastér felé indult. Ekkor a vádlott megpróbált utána indulni, de a sértett 

visszalépett és a fülkeajtót a vádlottra nyomta, aki így a fülke fala és ajtaja közé 

szorult. A vádlottnak néhány másodperc múlva sikerült szabadulni a 

szorításból. A sértett és a vádlott is leszáll-tak a buszról. A vádlott az előtte 

haladó sértettet két alkalommal fenéken rúgta. A sértett ezt követő-en 

értesítette a rendőrséget. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 



 

2017. 01. 29. 

 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. sz. tárgyalóterem 

1.B.414/2017. J.Z. vádlott sikkasztás bűntette 2018. 01. 29. 09:00 

 

Első tárgyalást tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki ellen sikkasztás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott egy helyi televízió alkalmazásában állt 

gazdasági előadóként, majd pénztárosként. 2013- évtől kezdődően a sértett 

pénzforgalmi számlájáról többször utalt saját célra, így saját 

magánbankszámlájára is. Több eseteben bankkártyás vásárlást is folytatott 

szintén magáncélra a sértett kártyájával, illetve a felvett összegeket nem 

fizette be a házipénztárba, azt szintén felélte több tízmillió forintos értékben. 

Mindezek leplezése céljából a bankszámlakivonatokat eltitkolta, azokat 

meghamisította. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2017. 01. 30. 

 

Miskolci Járásbíróság • Fsz./29.sz. tárgyalóterem 

3.B.267/2017. K.G. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette 2018. 01. 30. 8:00 

 

Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akikkel szemben rablás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak interneten keresztül négy nagyobb 

értékű órát rendeltek álnéven, házhozszállítással, utánvéttel. Az I. r. vádlott a 

csomagküldő szolgálat alkalmazottjával a kiszállítás napján többször is 

telefonon egyeztetett, a futár a megjelölt címen csengetett, azonban senki 

nem nyitott ajtót. Ekkor a vádlottak sötét ruházatban, símaszkban a járműhöz 

léptek és gázspray-vel a futárra fújtak, aki kimenekült a járműből. Az egyik 

vádlott eltulajdonított a három csomag közül kettőt, amelyekben két nagy 

értékű, összesen mintegy 800.000,- forint értékű óra volt. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 



 

2017. 01. 31. 

 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

4.B.64/2017. H.M. vádlott életveszélyt okozó 

gondatlanságból 

elkövetett súlyos testi 

sértés vétsége 

2018. 01. 31. 8:00 

 

Első tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett testi sértés 

vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2017 márciusában adott életet 

lánygyermekének. Egy hónappal később az éjszakai órákban cumisüvegből 

etette a gyermeket, ám közben elaludt és a gyermeket a simított beton 

padlózatra ejtette. A gyermek koponyatörést és agykéregzúzódást 

szenvedett.  

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/398-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 



 

2017. 01. 31. 

 

Miskolci Járásbíróság • Fsz./12.sz. tárgyalóterem 

24.B.1503/2016. H.K. és két 

társa 

vádlottak 

adócsalás bűntette 2018. 01. 31. 15:00 

 

Ítéletet hirdet a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik ellen adócsalás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint az I. r. vádlott nő és az ügyvéd foglalkozású III. r. vádlott 

hosszabb időre visszamenően ismerték egymást. A III. r. vádlott ügyvéd 

foglalkozását jogszabályba ütköző módon gyakorolva segítséget nyújtott 

ügyfelének, az I. r. vádlottnak ahhoz, hogy adókötelezettség megfizetése alól 

mentesüljön. Fentiek érdekében az ügyvéd vádlott valótlan tartalmú ingatlan 

adásvételi szerződést szerkesztett, e szerződésben az ingatlan valós 

tulajdonosa  - az I. r. vádlott -   helyett vevőként más személyt, a II. r. vádlottat 

tüntette fel, a szerződést az ügyvéd ellenjegyezte, majd azt a földhivatalba 

benyújtotta.  

Más esetben – a jövedéki bírság behajtásának elkerülése végett – az I. r. 

vádlott úgy vásárolt nagy értékű pótkocsit, személygépkocsit, hogy azok a II. r. 

vádlott nevére kerültek. A vádlottak magatartása következtében az I. r. 

vádlottal szemben csaknem 8.000.000.- forint összegű adótartozás 

behajthatatlanná vált.  

 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/398-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 

 



 

2017. 02. 01. 

 

Kazincbarcika Járásbíróság • VI.sz. tárgyalóterem 

13.B.491/2017. F. R. vádlott halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2018. 02. 01. 13:00 

 

Első tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2016 augusztusában Miskolcról 

Kazincbarcika felé ment autójával. Sajószentpéteren  hajtott keresztül, 50 

km/h sebességgel. A sértett a zebrán akart átmenni, ekkor a vádlott mintegy 

100 méter távolságra volt a gyalogátkelőhelytől. A sértett két lépést tett, majd 

megállt két másodpercre, ezután újra elindult. A vádlott a nap vakító hatása 

miatt nem észlelte a sértett gyalogost, akit elütött. A sértettet számos törést 

szenvedett, kórházba szállították, ahol 2016 októberébenelhunyt. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 


