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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. április 9-13. 

 

2018. 04. 09. 

 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

3.B.402/2016. T. T. vádlott 

 

Maradandó 

fogyatékosságot 

eredményező 

közúti baleset 

gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2018. 04. 09. 08:30 

Folytatja a bizonyítási eljárást az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben maradandó fogyatékosságot eredményező közúti 

baleset gondatlan okozásának vétsége miatt folyik büntetőeljárás. 

A vádirat szerint a vádlott a 3-as számú főúton 2016. január 15-én a reggeli 

órákban nem az út viszonyoknak megfelelően választotta meg az általa 

vezetett Ford Transit gépjármű sebességét, aminek következtében a havas, 

latyakos úton megcsúszott, és a szemközti sávba sodródott, majd a szemből 

érkező román MAN típusú vontatóval és félpótkocsiból álló járműszerelvény 

bal oldalsó részének ütközött. A járműszerelvényt követő lengyel 

járműszerelvény az előtte hirtelen lassuló kamionnak két ízben is 

nekiütközött. A vádlott által vezetett jármű öt utasa közül hárman 8 napon 

túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek, míg egyikük maradandó 

fogyatékosságot eredményező sérülést szenvedett. A másik két utas és a 

vádlott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A lengyel és a 

román kamionsofőrök nem sérültek meg a balesetben. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 
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2018. 04. 10. 

 

Miskolci Járásbíróság • 221/B. sz. tárgyalóterem 

22.B.2850/2017. S. B. és társa 

vádlottak 

Közúti veszélyeztetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 04. 10. 08:00 

Folytatja bizonyítási eljárást a Miskolci Járásbíróság azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben közúti veszélyeztetés bűntette és 

más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádlottak egy miskolci házibuliban ünnepelték a szilvesztert, szeszes italt is 

fogyasztottak, majd a II. rendű vádlott autójával indultak el éjszaka. A II. 

rendű vádlott átengedte a vezetést az I. rendű vádlottnak, annak ellenére, 

hogy tudomása volt az alkoholfogyasztásról. A házibuliban lévő vendégek 

közül ketten (a két sértett) az autó csomagtartójának fedelére ültek fel, míg a 

II. rendű vádlott a napfénytetőn keresztül az autó tetejére ült ki. Az I. rendű 

vádlott minezek tudatában indult el és közlekedett. Az egyik sértett menet 

közben leugrott a járműről, míg a másik leesett az aszfaltra és súlyos 

életveszélyes, maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedett. A 

bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 04. 11. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

4.B.338/2017. Sz. L. vádlott 

 

Közúti baleset 

gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2018. 04. 11. 08:00 

Első tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben közúti baleset gondatlan okozásának vétsége 

miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2017 májusában a 37. sz. főúton 

Szerencsi irányából Miskolc felé közlekedett gépkocsijával, ám az előtte 

haladó sértett autójától nem tartotta be a szükséges követési távolságot. A 

sértett észlelve az úttestre korábban egy másik autóról lehullott és 

szétszóródott fadarabokat, lassítani kezdett, amelyet a vádlott ugyan észlelt, 

de a nem megfelelő mértékű követési távolság miatt vészfékezés ellenére 

sem tudta elkerülni az ütközést. Az ütközés következtében a sértett autója 

„átlökte” a szembejövő forgalmi sávba, ahol összeütközött a néhai sértett 

által vezetett tehergépkocsival, amelynek vezetője az elszenvedett súlyos 

sérülései miatt a helyszínen életét vesztette. A vádlott nyolc napon túl 

gyógyuló sérülést szenvedett. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 


