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SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

B.493/2017 L.G.Cs. sikkasztás bűntette 2018. 05. 14. 08:30:00

Az ügy lényege: 

A felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt álló vádlott 2016. novembe-
rében Szombathelyen – előzetes megbeszélés alapján – javításra átvett egy 
Lancia Lybra típusú személygépkocsit, azzal, hogy a következő napon azt a sér-
tettnek visszaadja. A vádlott a rábízott személygépkocsit azonban nem javíttat-
ta meg és többszöri felszólítás ellenére vissza sem adta, ehelyett azt a sértett 
tudta nélkül néhány héttel később eladta. A gépkocsi csomagtartójában volt 
egy motorfűrész, valamint egy pneumatikus lemezvágó olló, és 2 db testheve-
der is, amelyeket a vádlott szintén értékesített. 

Megjegyzés  :  Az  első  tárgyaláson  a  vádlott  tagadta  a  bűncselekmény
elkövetését.  A  bíróság  a  meg  nem  jelent  tanú  és  további  tanúk
meghallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia
sajtószóvivő
0694/314-365/113
KustosA@szombathelyit.birosag.hu
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KÖRMENDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

B.112/2017 N.L. Közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak 
bűntette 

2018. 05. 14. 10:30

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az  ittas állapotban lévő vádlott 2017. áprilisában a Szombat-
helyről Szentgotthárdra közlekedő reggeli személyvonaton utazott, és utazása
közben a  mobiltelefonján  hangosan  zenét  hallgatott,  valamint   alkoholt  fo-
gyasztott. A GYSEV Zrt. alkalmazásában álló, jegyvizsgálóként dolgozó sértett
megkérte a vádlottat arra, hogy halkítsa le a zenét, aki ennek ekkor eleget tett,
majd kis idő múlva újra felerősítette a hangerőt. Ezt követően amikor a sértett
ismét megkérte a vádlottat a halkabb zenehallgatásra, a vádlott szidalmazni,
fenyegetni kezdte a sértettet, majd a vonatkocsi előteréből a kezében lévő sö-
rösüveget a sértett feje irányába dobta, a sörösüveg a sértett fejéhez emelt ke-
zének csuklóját találta el. Ezt követően dulakodni kezdtek, a dulakodás közben
lekerültek az időközben megálló vonat mellé a peronra, a sértett egyik lába a
dulakodás közben a vonat és az állomás peron közötti lyukba csúszott, s mind-
ketten elestek. A sértettnek - miközben védelmére kelve két utas is odament -
sikerült kiszabadulnia a vádlott fogásából, mire a vádlott felkelt a peronról és
eltávozott a helyszínről.

Megjegyzés  : 
Az ügyben az első tárgyalást tartja a bíróság. 

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia
sajtószóvivő
0694/314-365/113
KustosA@szombathelyit.birosag.hu
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