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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. december 31. – 2019. január 4. 

2019. 01. 02. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.317/2017. V. F. vádlott jelentős kárt 

okozó csalás 

bűntette 

2019. 01. 02. 8:30 

 

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást a Szerencsi 

járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki ellen jelentős kárt okozó 

csalás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint a sértett egészségi állapota miatt a 

bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására korlátozottan képes 

személy, akivel a vádlott bizalmi, szerelmi kapcsolatot alakított ki annak 

érdekében, hogy valótlan okokra hivatkozással több alkalommal pénzt 

kérjen kölcsön tőle, illetve kölcsönösszeg felvételére sarkallja a sértettet saját 

anyagi érdekében. Cselekményeivel a vádlott több, mint tizenkét millió forint 

kárt okozott. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 
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2019. 01. 03. 

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

2.Bf.755/2018. P. I. vádlott közúti 

veszélyeztetés 

bűntette 

2019. 01. 03. 8:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak 

a vádlottnak az ügyében, aki az első fokon eljáró Sátoraljaújhelyi 

Járásbíróságon 2018. október 9. napján megtartott előkészítő ülésen 

beismerte bűnösségét, amelynek folytán a bíróság nyomban ítéletet hozott 

és 180.000,- forint pénzbüntetésre ítélte. 

A megállapított tényállás szerint a vádlott a 37. számú főúton közlekedett 

2017 augusztusában a késő esti órákban, amikor a sértett előzni kezdte őt. 

A férfi azonban a manőver biztonságos és gyors befejezését azzal 

akadályozta meg, hogy az addig 50-60 km/h-ás sebességéről felgyorsított. A 

sértettnek el kellett rántania a kormányt, majd amikor a vádlott lelassított, 

csak akkor tudott visszatérni a menetirány szerinti forgalmi sávba. A vádlott 

ezután követési távolságon belülre irányította járművét és fényszórójával 

„villogott”, majd a sértett autójának előzésébe kezdett, azt be is fejezte és 

lefékezett előtte. A sértett úgy tudta elkerülni az ütközést, hogy a 

menetiránnyal ellentétes forgalmi sávba hajtott át és kikerülte a vádlott 

autóját.  

A férfi ekkor újra megelőzte őt és ismételten lefékezett, ezért a sértett ismét 

a szemközti sávba kényszerült áttérni így kerülve ki a vádlottat. A vádlott 

harmadszor is megelőzte a sértettet, aki ekkor meg kellett, hogy álljon, mert 

szembejövő forgalom volt. A vádlott is megállt, a sértett autójához ment és 

a lehúzott ablakon keresztül kiabálva szidalmazni kezdte. Ezután 

mindketten elhajtottak. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



 

2019. 01. 03. 

Miskolci Törvényszék • I./127.sz. tárgyalóterem 

5.B.49/2017. B. R. vádlott 

 

életveszélyt 

okozó testi 

sértés bűntette 

2019. 01. 03. 9:00 

Iratokat ismertet, perbeszédeket hallgat meg és várhatóan ítéletet 

hirdet a törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki hasba szúrta 

haragosát, és ezáltal életveszélyes sérülést okozott a sértettnek.  

A vádirati tényállás szerint 2016. augusztus 19-én az esti órákban az ittas 

vádlott és a sértett verekedni kezdtek.  A terhelt egy kb. 8 cm pengéjű 

késsel, több alkalommal kaszáló mozdulatot tett a sértett felé, majd hasba 

szúrta. A sértett a földre esett és a felette térdelő vádlottnak azt kiabálta, 

hogy „megszúrtál”, melyre a vádlott azt válaszolta, hogy „még egyszer 

megszúrlak”. A sértett sérülése életveszélyes volt. 

Határozathirdetés várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 03. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.361/2018. P. L. vádlott ittas 

járművezetés 

vétsége 

2019. 01. 03. 10:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ÉMÁSZ tulajdonában álló tehergépkocsival úgy közlekedett a 

Komjáti és Tornanádaska közötti útszakaszon, hogy előtte szeszes italt 

fogyasztott. A helyszíni rendőri intézkedés során vele szemben alkalmazott 

alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, majd előállítása során 

megállapították, hogy véralkoholszintje 3,38g/l (ezrelék) volt.  

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé 

teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak 

– az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a 

bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2019. 01. 04. 

Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság • I./126.sz. tárgyalóterem 

1.Bf.628/2018. Cs. Zs. vádlott hivatalos 

személy elleni 

erőszak bűntette 

2019. 01. 04. 8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki bozótvágó késsel támadt az intézkedő 

rendőrökre Megyaszón. Az első fokon eljáró Szerencsi Járásbíróság az első 

tárgyaláson ítéletet hozott, a vádlottat 4 év börtönbüntetésre ítélte. Az 

ítélettel szemben a vádlott és védője fellebbezett. 

A megállapított tényállás szerint a Szerencsi Rendőrkapitányság járőrei 

2018. július 25-én délelőtt a vádlott élettársával szemben, a kutyatartás 

szabályainak megszegése miatt intézkedtek, amikor az ittas állapotban lévő 

vádlott felszólította a rendőröket, hogy távozzanak, egyébként „nem 

mennek el élve”. A járőrök az intézkedést tovább folytatták, mire a vádlott 

egy 42 cm pengehosszúságú bozótvágó kést vett magához és azt a 

magasba emelve, gyors léptekkel az egyik rendőr felé indult, miközben azzal 

fenyegette, hogy levágja a fejét. A sértett rendőr gumibottal a vádlott kést 

tartó kezére ütött, a vádlott a kést elejtette, de szándékával nem hagyott fel, 

ökölbe szorított kézzel támadt ismét a rendőrre. A járőrök a vádlottat 

megbilincselték, a szolgálati gépkocsiba ültették, ahol a vádlott tovább 

fenyegette a sértettet, valamint többször kutyának nevezte és egyéb 

becsületsértő kifejezésekkel illette őt. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


