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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. október 10-15. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2022.El.I.D.4/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) értelmében 2022. június 20. 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 regisztráció esetén, pillanatnyi testhőmérséklet mérés nélkül, 

az eljárási cselekményt megelőzően 10 perccel 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 az orr és a száj egyidejű eltakarására alkalmas 

maszk viselése nem kötelező, azonban a maszkot bárki jogosult használni, a maszkhasználat 

senki számára nem tiltható meg. Az épületek bejáratainál 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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2022. 10. 10. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 112. számú tárgyalóterem 

5.Fk.41/2022. életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett 

súlyos testi sértés vétsége és más 

bűncselekmény 

2022. 10. 10. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a fiatalkorú vádlottnak 

az ügyében, aki az ügyészség szerint kiskorú barátaival együtt focizott 2021 

májusában a múcsonyi általános iskola előtt. Az egyik gyermek berúgta a 

labdát egy szemközti, elkerített, lakatlan, romos épületbe. A vádlott társaival 

együtt a letaposott drótkerítésen keresztül bement az udvarra a labdát 

keresni. A vádlott felment az épület második emeletére, ahol egy 13 kg súlyú 

betondarabot talált, amelyből egy 30 cm hosszú vasrúd állt ki. Ezt felemelte, 

megpróbálta összetörni, a földre dobta, majd a vasrúdnál fogva lóbálni 

kezdte. Az emelet főbejárat feletti része nyitott volt. A vádlott e rész felé 

lendítette a tömböt, anélkül, hogy meggyőződött volna arról, tartózkodik-e a 

közelben valaki. A rúd azonban kicsúszott a kezéből és a betondarab a nyitott 

részen át éppen a bejáratnál elhaladó sértett fiú fejére esett. A gyermek 

elveszítette eszméletét és összeesett. A vádlott próbálta csillapítani a vérzést, 

leöblítette a sebet és egyik társával együtt az orvosi ügyeletre vitték a 

sértettet, akinek töréses koponyasérülése közvetetten életveszélyes volt. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 10. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 22. számú tárgyalóterem 

22.B.1446/2022. a légi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének 

vétsége 

2022. 10. 10. 10:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság a Miskolci Repülőtéren 2020 

júliusában történt baleset ügyében. 

 

A vádlott vitorlázó repülőgép oktatást tartott a sértett és más növendékek 

részére ún. csörlőüzemű felszállással. A vádlott azonban már a felszállási 

manővertől kezdődően több előírást megszegett, amelynek 

következményeként a repülő egy ideig meredek szögben emelkedett, mivel 

azonban a szükséges sebességet nem érte el, zuhanni kezdett és a földbe 

csapódott. A repülő első ülésén a sértett tanítvány, mögötte a vádlott oktató 

ölt. Mindketten nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 10. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

9.B.127/2022. sikkasztás bűntette 2022. 10. 10. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság annak a nőnek az ügyében, 

aki az ügyészség szerint egy zempléni település hegybírájaként a hegyközség 

pénztárából 2016 és 2020 között több, mint két és félmillió forintot 

tulajdonított el. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 10. 

Szerencsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

4.B.141/2022. önbíráskodás bűntette 2022. 10. 10. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Szerencsi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

aki 2021 decemberében Bekecsen azért bántalmazta a sértettet, mert így 

kívánt érvényt szerezni pénzkövetelésének és behajtani a tartozást. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

  

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu


 
 

 

2022. 10. 11. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 19. számú tárgyalóterem 

25.B.2237/2021. pénzhamisítás bűntette 2022. 10. 11. 13:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2021 januárját megelőzően ismeretlen 

helyről, különféle címletekben, összesen több, mint 8 ezer eurónak 

megfelelő, gyenge minőségű hamis bankjegyet szereztek meg. 

 

2021. január 18-án a vádlottak egy interneten meghirdetett autó 

megvásárlása céljából a tulajdonos miskolci lakásához mentek és 

kijelentették, hogy a vételárat euróban kívánják megfizetni, azonban a 

bankjegyek számlálása közben a vádlottak ideges viselkedése az eladóban 

gyanút keltett, ezért elállt a szerződéstől. A férfiak pénzváltás indokával 

távoztak a helyszínről, de aztán már nem tértek vissza. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 11. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.104/2022. 

 

 

jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal 

elkövetett lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

 

2022. 10. 11. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a párnak az 

ügyében, akikkel szemben lopás minősített esete miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott férfi tudott arról, hogy az egyik ismerőse 

kazincbarcikai lakásában nagyobb pénzösszeget tart. Hamis indokkal elkérte 

a társasház lépcsőházi bejáratának kulcsát, tudva azt, hogy a kulcscsomón a 

lakás bejárati ajtajának kulcsa is rajta van. Azokat lemásolta, majd az eredeti 

kulcscsomót visszaadta. Néhány nappal később a férfi elváltoztatott hangon 

felhívta ismerősét és magát postai alkalmazottnak kiadva „elcsalta otthonról” 

ismerősét egy küldemény átvételének ürügyén. Az I. rendű vádlott 

kihasználta, hogy a lakásban senki sem tartózkodik, oda a másolt kulcsokkal 

bejutva 17 ezer eurót és 700 ezer forintot tulajdonított el. Élettársával, a II. 

rendű vádlottal közösen élték fel a megszerzett összeget. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 11. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

8.B.19/2022. hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 10. 11. 9:00 

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, akivel 

szemben többek között hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

 

2019 tavaszán a vádlott perei ingatlanában kutatást foganatosított a 

rendőrség, amikor a férfi a garázsból nyíló mosókonyhában a gázüzemű 

járművek töltésére szolgáló tartály töltőpisztolyából körülbelül 15 

másodpercen át engedte ki a gázt. A helyiségben akkor két rendőr 

tartózkodott, a gáz és a levegő keveréke alkalmas volt arra, hogy robbanást 

idézzen elő. A rendőrök felszólították a vádlottat, hogy hagyjon fel 

cselekményével, illetve egyikük próbálta kivenni a kezéből a töltőpisztolyt, de 

a férfi azt csak akkor tette le, amikor abból kifogyott a gáz. Az épület 

átszellőztetését követően sérülés, kár nem keletkezett. 

 

A büntetőeljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 11. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

24.B.107/2022. a sértett sanyargatásával, védekezésre képtelen 

személy sérelmére elkövetett személyi 

szabadság megsértésének bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 10. 11. 9:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki édesanyját és annak keresztlányát fenyegette, illetve bántalmazta több 

ízben az ügyészség szerint.  

 

A vádirati tényállás szerint a férfi erősen megromlott egészségi állapotú 

édesanyjával élt Szerencsen. Az idős asszonyt napi életvitelében 

keresztlánya segítette. A vádlott italozó életmódot folytatott és alkoholos 

befolyásoltsága esetén rendkívül agresszívvé vált. Több alkalommal 

megöléssel, a ház felgyújtásával, felrobbantásával fenyegette meg 

nőrokonait, édesanyját számos esetben bántalmazta, szidalmazta. Az idős 

nő védelmére keresztlánya kelt, de ilyen alkalmakkor a vádlott vele szemben 

is agresszívan lépett fel. Előfordult, hogy a sértetteket bezárta az ingatlanba.  

 

Akár az eljárás befejezése is várható.  

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 11. 

Ózdi Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

7.B.125/2022. 

 

 

a bűncselekmény felismerésére vagy 

elhárítására idős koránál vagy 

fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes 

személytől való elvétellel elkövetett kifosztás 

bűntette 

2022. 10. 11. 14:30 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a két vádlottnak az 

ügyében, akik az ügyészség szerint 2021 decemberében három alkalommal 

próbáltak pénzt szerezni a komoly egészségügyi problémákkal küzdő sértett 

asszonytól Ózdon. Hamis ürügyük volt az, hogy megszomjaztak és vizet 

kértek, később halottlátónak adták ki magukat, végül pálinkát akartak eladni 

a sértettnek, aki minden alkalommal beengedte a terhelteket az ingatlanba, 

akik ott a sértett állapotát kihasználva pénz után kutakodtak. Végül 180.000 

forint készpénzt sikerült megszerezniük. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 12. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 127. számú tárgyalóterem 

4.B.28/2022. emberölés bűntettének kísérlete 2022. 10. 12. 8:00 

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

ügyészség szerint életveszélyes sérüléseket okozott ismerősének Tarcalon. 

 

A vádlott 2021. április 23-án délután tarcali otthonában alkoholt fogyasztott, 

majd a hozzá látogatóba érkező sértettre minden előzmény nélkül rátámadt: 

egy 32 cm hosszú, 19 cm pengehosszúságú késsel hét alkalommal hason, 

mellkason, nyak és kar tájékon megvágta és megszúrta a sértettet, miközben 

azt kiabálta neki, hogy „megdöglesz!”. A sértett a földre esett, azonban még 

telefonon segítséget tudott kérni. Életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 12. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 19. számú tárgyalóterem 

10.B.748/2021. zaklatás vétsége 2022. 10. 12. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, akivel 

szemben személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett 

zaklatás vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és élettársa, illetve hat hónapos 

gyermekük 2020 júniusában egy miskolci villamoson utaztak. A gyermeket 

babakocsiban a villamos csuklórészénél hagyták, ők pedig leültek. A 

villamosvezető erősebb fékezésére a babakocsi felborult és a gyermek kiesett 

belőle, ám ezt a vádlott és élettársa nem vették észre, egy utas szólt nekik. A 

szülők szidalmazni kezdték egymást, majd a nő leszállt a villamosról, a vádlott 

férfi pedig trágár módon ordítozni kezdett az utasoknak és a villamosvezető 

felé indult, hogy számon kérje a fékezésért. Ezt megelégelve a vádlott elé állt 

a sértett és felszólította, hogy hagyjon fel cselekményével, amelyre válaszként 

a vádlott az arcába ordítva megfenyegette. A sértett határozott fellépése miatt 

további incidens nem történt. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 12. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

3.B.218/2022. halált okozó foglalkozás körében elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés vétsége 

2022. 10. 12. 8:30 

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a 

villanyszerelési munkálatok elvégzése közben nem tartotta be a 

munkavédelmi szabályokat, így munkatársa halálos áramütést szenvedett. 

 

A vádlott egy villanyszereléssel foglalkozó cég ügyvezetője volt, akit felkértek 

egy vendégház meghibásodott térvilágítási rendszerének helyreállítására. A 

vádlott munkatársával, a sértettel 2017 augusztusában megkezdte a javítási 

munkálatokat, mely egy áramtalanítási művelettel kezdődött. A vádlott ezt 

követően a kültéri világítást kapcsoló szerelvénydobozt szétszedte, az ott 

talált vezetéket pedig a földön javította. Mivel maga a lámpatest sem 

működött, azt is kicserélte. Annak érdekében, hogy megnézze, sikerült-e a 

javításokat elvégezni, újra áram alá helyezte a rendszert. Amikor látta, hogy 

a lámpa világít, azt már csak eredeti helyére kellett volna állítani, ehhez 

azonban már nem áramtalanította újra a rendszert. A vádlott a munkaterület 

őrzését, körbekerítését nem biztosította, de a munkavégzést sem irányította. 

A sértett segíteni akart a vádlottnak, így a kapcsolószekrény előtt térdelve, a 

szabadon hagyott és a fűben szétszóródott 230 V feszültség alatt álló 

vezetékekhez véletlenül hozzáért és áramütést szenvedett. A sértett a 

baleset után hat nappal elhalálozott. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 13. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 28. számú tárgyalóterem 

9.B.1381/2022. 

 

 

maradandó fogyatékosságot eredményező 

közúti baleset gondatlan okozásának vétsége 

2022. 10. 13. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a nőnek az ügyében, 

akivel szemben az ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező 

közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott nő 2020. október 15-én az esti órákban 

Lillafüred felől Miskolc irányába közlekedett három utasával együtt. Egy 

jobbra ívelő kanyarban a vádlotti gépjármű a gumiabroncsok kopásából 

eredően a nedves úttesten megcsúszott és átsodródott a szemközti forgalmi 

sávba, ahol nekiütközött az ott szabályosan közlekedő autóbusznak. 

 

A baleset következtében a vádlott 8 napon belüli zúzódásos sérüléseket, míg 

utasai 8 napon túl gyógyuló töréses sérüléseket szenvedtek. 

Két sértett tekintetében – akik a hátsó ülésen, biztonsági öv használata nélkül 

utaztak – olyan súlyos koponyasérülés keletkezett, mely maradandó 

fogyatékosságnak minősül.  

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 13. 

Ózdi Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

10.B.41/2022. 

 

 

jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett 

sikkasztás bűntette és más bűncselekmény 

2022. 10. 13. 13:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak az ügyvédnőnek az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2017 nyarán egy adásvételi szerződés 

elkészítéséhez kapcsolódóan ügyvédi letétbe vett 6 millió forintot, amelyről 

azonban letéti szerződést nem készített, majd közel 5 millió forintot korábbi, 

szintén ügyvédi kötelezettsége nem teljesítéséből eredő tartozására fordított, 

illetve a fennmaradó összeget készpénzben vette fel és ismeretlen célra 

használta fel. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 13. 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság • 11. számú tárgyalóterem 

15.B.104/2022. 

 

 

közúti baleset okozásának vétsége 2022. 10. 13. 13:30 

Előkészítő ülést tart a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2021. januárjában délután Vámosújfaluban 

közlekedett a megengedett 50 km/h-t jelentősen meghaladó kb. 100 km/h 

sebességgel.  

 

Vele szemben ellentétes irányból haladt a néhai sértett asszony elektromos 

kerekesszékével. A nő a vádlott járműve előtt akart elkanyarodni és az 

úttesten áthaladni, azonban a vádlott nagy sebessége miatt későn észlelte a 

veszélyhelyzetet és akkor kezdett vészfékezésbe. Az ütközést azonban így sem 

tudta elkerülni és elütötte a sértettet, aki sodródni kezdett. A nő kiesett a 

kerekesszékből és súlyos töréses sérüléseket szenvedett, majd kórházba 

szállítását követően a baleset után egy hónappal életét vesztette. 

Halála és a baleset között közvetlen okozati összefüggés áll fenn. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 13. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

5.B.83/2022. 

 

 

közúti baleset okozásának vétsége 2022. 10. 13. 9:00 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádlott férfi 2021 márciusában a késő délutáni órákban gépjárműjével 

Szerencs belterületén közlekedett, mikor az enyhén ittas állapotban lévő 

néhai sértett a vádlott által megközelített gyalogos-átkelőhelyhez érkezett. Az 

átkelést megelőzően a sértett férfi megvárta, hogy egy, neki jobbkéz felől 

érkező autó elhaladjon, majd megkezdte az áthaladást. A vádlott a férfit 

mintegy 40 méter távolságból észlelte, ekkor késedelem nélkül vészfékezte a 

kb. 75-80 km/óra sebességgel haladó autóját, de az ütközést elkerülni nem 

tudta, a sértettet a zebrán kb. 55 km/órás sebességgel elütötte.  

 

Az ütközés erejétől a sértett a gépjármű szélvédőjére felütközött, majd az 

úttestre esett. A vádlott a balesetet követően autójával megállt, kiszállva a 

sértetthez ment és a helyszínen maradt.  

 

A néhai sértett az ütközés következményeként olyan súlyos sérüléseket 

szenvedett, hogy a kórházba szállítást követően életét vesztette.  

 

Az eljárás befejezése nem tervezett. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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