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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. január 15-19. 
 

2017. 01. 15.  

 

Miskolci Törvényszék • Fsz./28.sz. tárgyalóterem 

6.B.51/2017. 

  

A.Á. 

 

emberölés bűntette 2018. 01. 15. 09:00 

 

Befejezi a bizonyítást a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

ellen emberölés bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A sértett a vádlott 80 éves édesanyja volt, akivel egy háztartásban élt. A vádlott 

és édesanyja között szóváltás alakult ki, dulakodni kezdtek, majd a szobaajtó 

üvegéből kitört üvegdarabbal a vádlott a sértett nyakát teljes szélességében 

elvágta, aki vérzéses sokk következtében a helyszínen elhunyt. 

 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/


 

2017. 01. 15.  

 

Ózdi Járásbíróság • IV.sz. tárgyalóterem 

3.B.331/2017.  R.L. 

 

foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2018. 01. 15. 09:30 

 

Az Ózdi Járásbíróság első tárgyalást tart annak a vádlottnak az ügyében, akivel 

szemben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége 

miatt indult büntetőeljárás. 

A sértett alkalmi munkavállalóként dolgozott a vádlottnál. A sértett nem 

rendelkezett fakitermelő szakképesítéssel, továbbá az általa használt 

munkagép kezelésére és vezetésére sem volt jogosultsága. 2017 januárjában a 

fakitermelési munka során csörlős vonszolását végeztek. A munkavégzés előtt 

a terhelt a munkavédelmi oktatásokat elmulasztotta, a sértett számára kötelező 

fejvédő sisakot nem biztosított. A vádlott ugyan észlelte, hogy a fa 

szabálytalanul van rögzítve, de nem intézkedett a hiba kijavítása érdekében, 

hanem megkezdte a vontatást. A sértett a farönk alá szorult, halálát fulladás 

okozta. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



 

 

2017. 01. 16.  

 

Miskolci Törvényszék • I./113.sz. tárgyalóterem 

15.B.28/2017. G.K.  életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2018. 01. 16. 8:30 

 

Befejezi a bizonyítást a Miskolci Törvényszék G. K. vádlott ellen életveszélyt 

okozó testi sértés bűntette miatt indult büntetőügyben. 

A vádiratban rögzített tényállás értelmében a vádlott csatlakozott a 

lakóhelyéhez közeli italbolt előtt kártyázó társasághoz, és be akart szállni a 

játékba. A kártyázást követően az ittas állapotban lévő vádlott hazament, 

szóváltásba keveredett a feleségével, akit több alkalommal megütött, elővett 

egy 15 cm hosszúságú, 6,5 cm penge hosszúságú és 1 cm pengeszélességű kést, 

mellyel fentről lefelé irányuló mozdulattal mellkason szúrta a vele szemben lévő 

sértettet. A szúrás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló, életveszélyes 

szúrt sérülést szenvedett. 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/398-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 

 



 

 

2017. 01. 16.  

 

Szerencsi Járásbíróság • 4.sz. tárgyalóterem 

5.B.60/2017. L.A. 

 

segítségnyújtás 

elmulasztásának a 

veszélyhelyzetet 

előidéző által elkövetett 

bűntette 

és más bűncselekmény 

2018. 01. 16. 10:00 

 

Befejezi a bizonyítást a Szerencsi Járásbíróság segítségnyújtás elmulasztásának 

a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette és közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége miatt indult büntetőügyben. 

A vád szerint az elkövető 2016. februárban Taktaszadán érvényes vezetői 

engedély nélkül közlekedett gépjárműjével, majd szabálytalanul áttért a 

menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol elütötte a gyalogosan 

közlekedő sértettet. A vádlott ezt követően kiszállt az autóból, odalépett a 

sértetthez, azonban nem győződött meg állapotáról, nem ajánlotta fel 

segítségét, majd adatai hátrahagyása nélkül távozott a helyszínről. A sértett a 

baleset következtében súlyos testi sérülést szenvedett. 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 



 

 

2017. 01. 16.  

 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.B.56/2017. A.B. + 2 fő 

 

Tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére, előre 

kitervelten, 

társtettesként elkövetett 

emberölés bűntette és 

más bűncselekmények 

2018. 01. 16. 9:00 

 

A szakértők meghallgatásával folytatja a bizonyítást a törvényszék azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben tizennegyedik életévét be nem 

töltött személy sérelmére, előre kitervelten, társtettesként elkövetett 

emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak egy háztartásban éltek. Az I. rendű vádlott 

tíz éven át kényszerítette vér szerinti leánygyermekét arra, hogy vele szexuális 

kapcsolatot létesítsen. A lány terhes lett és titokban gyermeket szült. A gyermek 

származását titkolták a településen, apa nélkül anyakönyvezték. A lány, aki 

egyben az ügy III. rendű vádlottja, ismét teherbe esett. Ekkor az I. rendű vádlott 

és felesége, a II. rendű vádlott – aki évek óta tudott a szexuális erőszak tényéről, 

és az ellen semmit nem tett – közösen elhatározták, hogy a terhesség tényét 

eltitkolják. A gyermek születését követően az életképes csecsemőt ruhába 

tekerték és egy táskába helyezve az ágyneműtartóba rejtették. A csecsemő 

ellátatlanság miatt, körülbelül négy óra múlva meghalt. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/398-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 



 

2017. 01. 17.  

 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • I./118.sz. tárgyalóterem 

7.Bf.500/2017

. 
M.B.S. 

 

halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2018. 01. 17. 10:00 

 

Nyilvános ülést tart a másodofokú bíróság halálos közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban. 

A lengyel állampolgárságú vádlott 2015 szeptemberében a nyerges vontatóból 

és pótkocsiból álló járműszerelvényt vezette, amikor Tiszaújvárosban egy 

szervizút kereszteződésében jobbra kanyarodott akként, hogy nem adott 

elsőbbséget a kijelölt gyalogátkelőhelyen közlekedő babakocsit toló 

sértetteknek. A gyermek édesanyjának sikerült elkerülnie a balesetet, azonban 

a jármű a babakocsiban lévő 17 hónapos gyermeket és a babakocsit toló 

nagymamát elsodorta, majd jobb első kerekével rajtuk áthaladt. A baleset 

következtében mindketten a helyszínen életüket veszítették. 

A bizonyítás befejezése várható. 

 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/398-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 



 

 

2017. 01. 17.  

 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • I./119.sz. tárgyalóterem 

7.Bf.500/2017

. 
B.Z. és 6 társa 

 

vesztegetés elfogadása 

és más 

bűncselekmények 

2018. 01. 17. 13:00 

 

A Miskolci Törvényszék nyilvános ülést tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

korábbi tisztviselőjével és további 6 társával szemben vesztegetés elfogadása 

és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben. 

Az I. r. vádlott ellátási és üzemeltetési referens beosztásban dolgozott a NAV-

nál, az építési vállalkozással foglalkozó II. és III. r. vádlottak ismerősei voltak. 

Munkaköréből adódóan tudomására jutott, hogy a NAV egyik épületének festési 

munkáira pályázatot írtak ki. Utóbbiról a II. r. vádlottat tájékoztatta. Néhány nap 

múlva a II. r. vádlott, a III. r. vádlott közreműködése mellett, „ellenszolgáltatást” 

ajánlott az I. r. terheltnek arra az esetre, ha segítséget nyújt a pályázat 

elnyeréséhez. Az I. r. vádlott megígérte, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy 

II. r. vádlott által vezetett cég nyerje el a munkát. Így a pályázati eljárás folyamán 

tájékoztatta ismerőseit a pályázók köréről, a munkadíjakról és a pályázati eljárás 

egyéb részleteiről. A II. r. vádlott cége a kérdéses munkák elvégzésére kiírt 

pályázatot elnyerte. Az I. r. vádlott a közbenjárásáért 100.000.- forintot kapott a 

II. r. vádlottól.  

A további vádlottak fiktív gazdasági ügyletek bonyolításával és valótlan tartalmú 

számlák kiállításával okoztak vagyoni hátrányt az állami költségvetésnek. 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/398-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 



 

 

2017. 01. 17.  

 

Miskolci Járásbíróság • Fsz./21. sz. tárgyalóterem 

7.B.2447/2017

. 
K.Á.J. 

 

súlyos testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 01. 17. 08:00 

 

Befejezi a bizonyítást a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki 

ellen súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt indult 

büntetőeljárás. 

A vádirati lényege szerint a vádlott 2017 májusában a Miskolci Egyetemi Napok 

rendezvényen biztonsági őri feladatokat látott el, és a Rockwell Clubba való 

beléptetést végezte. A sértett és unokatestvére aznap este szórakozni indultak, 

de csak a sértettet engedték be a szórakozóhelyre, unokatestvérét – ittas 

állapota miatt – nem. A sértett később kiment a kint tartózkodó 

unokatestvéréért, hogy együtt menjenek be, de a vádlott előzetes szóváltás 

nélkül mindkettőjüket jobb öklével fejen ütötte. A sértett és az unokatestvére is 

a földre estek. A sértett nyolc napon túli gyógytartamú lapocka és kulcscsont 

közötti ízületi ficamot, míg unokatestvére – aki hatályos magánindítványt nem 

terjesztett elő – nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Molnár Dalma 

sajtótitkár 

46/815-386 • 30/398-1867 

molnard@miskolc.birosag.hu 

 



 

 

2017. 01. 18.  

 

Miskolci Járásbíróság • II./221./B. sz. tárgyalóterem 

22.B.1337/2017. G.E.P. 

 

közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2018. 01. 18. 10:00 

 

Befejezi a bizonyítást a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult 

büntetőeljárás. 

A vádirat értelmében a vádlott a gépkocsijával nem biztosított elhaladási 

elsőbbséget a kötött pályán szabályosan közlekedő villamos részére, annak 

ellenére, hogy a fényjelző készülék sárgán villogott, és „STOP” tábla volt 

érvényben. A terhelt megállás nélkül a kereszteződésbe behaladt, ahol 

gépjárműje első részével a villamos bal első sarokrészének ütközött. Ennek 

következtében a villamos kisiklott és egy pénzváltó kirakatának ütközött. A 

gépjármű jobb első ülésén utasként tartózkodó sértett a baleset 

következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 



 

 

2017. 01. 18.  

 

Ózdi Járásbíróság • IV. sz. tárgyalóterem 

7.B.64/2016. O.A. + 3 társa 

 

zsarolás bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 01. 18. 11:30 

 

Befejezi a bizonyítást az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottnak az ügyében, 

aki ellen zsarolás bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás. 

A vád szerint a terheltek jól ismerték a csernelyi, lakással nem rendelkező 

sértetteket. Elhatározták, hogy kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva 

magukhoz hívják őket azzal a hamis ígérettel, hogy havi jövedelmük feléért 

megfelelő szállást és ellátást biztosítanak számukra. A vádlottak több 

alkalommal fenyegették a sértetteket és jogellenesen munkára 

kényszerítették őket.   

 

Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 


