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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. május 14-18. 

 

2018. 05. 14. 

 

Ózdi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

7.B.255/2017. L. Gy. vádlott 

 

kifosztás 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 05. 14. 08:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki látássérült ismerőse sérelmére követte el a bűncselekményeket. 

A vádirati tényállás szerint a vádlott jól ismerte a sértettet, tudta, hogy nagy 

mértékben látássérült. A sértett állapotát kihasználva a vádlott 2016. július 1. 

napján éjjel – a sértett kifejezett tiltása ellenére – bement a sértett bekerített 

udvarára, ahol a ház kulcsra zárt ajtaját zörgetve, rángatva próbált meg 

bejutni a lakásba. 2017. július 25. és 2017. október 8. napján éjjel is bement 

a sértett ingatlanára, ahol a házba való bejutás érdekében előbb az ablakon 

kopogtatott, majd kővel dobálta meg a ház ablakát. Egy másik alkalommal, 

2016. augusztus 4. napján a sértett házának nyitott ablakán keresztül jutott 

be az ingatlanba, ahonnan – a sértett látássérült állapotát kihasználva – 

élelmiszereket vitt magával. Néhány nap elteltével – 2017. augusztus 17. 

napján – ismét visszament a sértett házához, ahol a sértett egyik ismerőse 

tartózkodott. A vádlott a ház ablakát benyomta, a lakásba bement, az ott 

tartózkodó nőt arcon ütötte, majd magához vett egy kést és egy vascsövet, 

ezután távozott. 2017. november 7. napján ismét bement a sértett házába, ez 

alkalommal tűzifát vitt magával. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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2018. 05. 16. 

 

Miskolci Törvényszék • 26. sz. tárgyalóterem 

11.B.38/2017. Cs. A. vádlott+ 5 

fő 

 

hivatali 

vesztegetés 

elfogadásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 05. 16. 08:30 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék a vezető beosztású 

hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette 

és más bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban. 

 

A vádirat szerint a pénzügyőr foglalkozású I.-IV. r. vádlottak a hivatali 

beosztásuk által tudomásukra jutott információt ismerőseik részére 

továbbadták, más esetben jogtalan előnyt fogadtak az V.-VI. r. vádlottaktól. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 05. 17. 

 

Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem 

8.Fk.140/2017. fk. Sz. S. és két 

társa vádlottak 

 

csoportosan 

elkövetett rablás 

bűntette 

2018. 05. 17. 08:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást az Encsi Járásbíróság azoknak a fiatalkorú 

vádlottaknak az ügyében, akik 2016 novemberében Encsen, a vonat-, és 

buszpályaudvarokat összekötő aluljáróban leköpték, becsmérlő szavakkal 

illették és ütésekkel, rúgásokkal bántalmazták a sértettet cigarettájáért. 

A bizonyítás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2018. 05. 17. 

 

Miskolci Törvényszék • I./119. sz. tárgyalóterem 

10.B.60/2017. V.CS. vádlott életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2018. 05. 17. 13:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak a 

büntetőperében, akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés miatt indult 

eljárás. 

 

A vádirati tényállás alapján az ittas állapotban lévő vádlott Alsózsolcán egy bolt 

előtt találkozott haragosával, aki maga is erősen kábult állapotban volt, 

ugyanis az alkoholt nyugtatóra fogyasztotta. Szóváltásba keveredtek, de ekkor 

a sértett hozzátartozóival hazament. Azonban később a sértett úgy döntött, 

hogy még egy sört megiszik, így a bolthoz indult. Útközben ismét 

összetalálkozott a vádlottal, aki nagy erővel arcul ütötte a sértettet. A férfi 

ennek következtében hanyatt esett, és a beton járdába ütötte a fejét. A sértett 

8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a kialakult koponyaűri vérzések 

közvetetten életveszélyes sérülések voltak. 

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. 05. 18. 

 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.218/2017. K. J. és társa 

vádlottak 

 

Halálos közúti 

baleset 

gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2018. 05. 18. 08:30 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Szerencsi Járásbíróság azoknak a 

vádlottnak az ügyében, akik ellen halálos közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati lényege szerint az I. r. vádlott a 37-es számú főúton Miskolcról 

Szerencs irányába közlekedett tehergépkocsijával. Egy útkereszteződéshez 

érve – anélkül, hogy elhaladási elsőbbséget biztosított volna a szemből érkező 

II. r. vádlottnak – balra kanyarodott. A II. r. vádlott a megengedett 60 km/h-t 

lényegesen meghaladó, 110-12 km/h-s sebességgel közlekedve egyenesen 

kívánt tovább haladni tehergépkocsijával. Az I. r. vádlott így fékezésre és 

irányváltoztatásra kényszerítette a II. r. vádlottat, aki a menetirány szerinti bal 

oldali sávba hajtott és frontálisan ütközött a sértett által vezetett gépkocsival. 

A sértett a helyszínen életét vesztette, míg a II. r. vádlottat életveszélyes 

sérülésekkel mentőhelikopterrel szállították kórházba. 

Ha a II. r. vádlott a megengedett 60 km/h-s sebességgel közlekedett volna, 

akkor a balra kanyarodó I. r. vádlott manővere miatt nem kellett volna 

fékeznie és irányt változtatnia. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

 


