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SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

B.582/2017 B.B.T. közveszélyokozás 
bűntette 

2018. 02. 19. 08:30

Az ügy lényege: 

A vád szerint 2016. októberében a vádlott az egyik Szombathelyi társasházban
lévő lakás bérlőjeként a gázdíj tartozás miatt lezárt gázvezetékről a dugót és a
plombát ismeretlen társával eltávolíttatta, és vele felszereltetett egy gázmérő
készüléket, hogy jogtalanul tudjon gázt vételezni és azzal tudjon fűteni. A sze-
relés során a gázmérő készülék csatlakozását szakszerűtlenül szerelte össze az
ismeretlen  személy,  aminek  következtében  az  egyik  könyök  megrepedt  és
azon keresztül gáz szivárgott, amikor a vádlott gázzal fűtött. A gázszolgáltató
cég  alkalmazottai  lakossági  bejelentésre  2017.  március  9.  napján mentek  a
helyszínre, és ott olyan magas gázkoncentrációt mértek, amely majdnem elér-
te a földgáz alsó robbanási határértékét. Az esetleges robbanás és tűz követ-
keztében közvetlen veszélybe került volna a társasház többi lakásában, illetve a
társasház közelében lévő közterületen tartózkodó személyek élete, testi épsé-
ge is.

A gázszolgáltató munkatársai megkíséreltek bejutni a lakásba, azonban az ott
dohányzó vádlott, bár tudott arról, hogy a lakásban gázszivárgás van, nem en-
gedte be őket. A lakás ajtaját a katasztrófavédelem munkatársai feszítették fel.

Megjegyzés  : Az ügyben az első tárgyalást tartja a bíróság.
Információ: dr. Kustos Anna Zsófia

sajtószóvivő
0694/314-365/113
KustosA@szombathelyit.birosag.hu

mailto:KustosA@szombathelyit


SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

B.23/2018 Sz.Á. Testi sértés bűntette 2018. 02. 19. 13.00

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a felfüggesztett fogházbüntetés hatálya alatt álló fiatal vádlott
2017. júliusában megvert egy férfit az egyik szombathelyi szórakozóhely előtt.

Mindketten ittas állapotban voltak, amikor vitába keveredtek, majd a vádlott a
sértettet arcon ütötte, lerántotta a földre, és többször belerúgott a földön fek-
vő sértettbe.

A  bántalmazás  során a  sértett  agyrázkódást  szenvedett  és  eltörött  a  kulcs-
csontja is.

Megjegyzés  : Az ügyben az első tárgyalást tartja a bíróság.
Információ: dr. Kustos Anna Zsófia

sajtószóvivő
0694/314-365/113
KustosA@szombathelyit.birosag.hu

mailto:KustosA@szombathelyit


2018.02.20.  

KŐSZEGI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

B.86/2017 Sz.I. prostitúció 
elősegítésének bűntette 

2018. 02. 20. 08.15

Az ügy lényege: 

A vád szerint  a férfi egy kft.  ügyvezetőjeként üzemeltetett  éttermet és bárt,
ahol a bár részben night club-ként is üzemelt, az ott dolgozó, a vádlott által
foglalkoztatott nők szervezett keretek között nyújtottak szexuális szolgáltatást
az erre a célra a bár feletti épületrészen kialakított szobában.

A vendégek a bár pultjánál jelezték igényüket a szexuális szolgáltatásra, majd
kifizették annak díját, mely fél óráért 80 euro vagy 20.000 forint, 1 óráért 100
euro vagy 30.000 forint volt.

A szexuális szolgáltatásért a vendégek által a szórakozóhelynek előre fizetett
pénzből díjazták a szexuális tevékenységet végző alkalmazottakat, mely a kifi-
zetett összeg fele volt.

Megjegyzés  : Az ügyben az első tárgyalást tartja a bíróság.
Információ: dr. Kustos Anna Zsófia

sajtószóvivő
0694/314-365/113
KustosA@szombathelyit.birosag.hu

mailto:KustosA@szombathelyit


2018.02.22.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

B.548/2017 S.T.J. kábítószer-kereskedelem
bűntette 

2018. 02. 22. 09.00

Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi 2016. novemberében a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézetbe, ahova egyébként látogatóba érkezett, fóliába 
csomagolva kábítószert akart bevinni azért, hogy átadja az ott 
szabadságvesztését töltő fiának.

A büntetés-végrehajtási intézet személyzete a kábítószert felfedezte, így annak 
átadására nem került sor.

A vádlottól lefoglalt kábítószer hatóanyagának mennyisége a csekély 
mennyiség felső határának tizennégyszerese.

Megjegyzés  : Az ügyben az első tárgyalást tartja a bíróság.
Információ: dr. Kustos Anna Zsófia

sajtószóvivő
0694/314-365/113
KustosA@szombathelyit.birosag.hu

mailto:KustosA@szombathelyit

