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SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem   

B.64/2021. B. D. 

 

hivatalos személy elleni 
erőszak bűntette  és más 
bűncselekmények (Btk. 
310. § (1) bekezdés a-c) 
pontja) 

2021. 05. 10. 
 
 

13:00 

 
 

Az ügy lényege: 
A vádirati tényállás lényege szerint 2020. februárjában. a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben a jogerős szabadságvesztés büntetését töltő 
B.D. vádlott rendkívüli pszichológusi meghallgatását végezték, melynek során a 
vádlott agresszív magatartást tanúsított. Emiatt a körletfelügyelői feladatokat el-
látó bv. őrmester sértett felszólította a vádlottat, hogy lépjen vissza a zárkába, 
azért, hogy a zárka biztonsági rácsát be tudja zárni. A vádlott ennek eleget is tett, 
azonban amikor a sértett a rácsot kulccsal is be akarta zárni, ennek megakadályo-
zása érdekében a vádlott a rácsot megragadta és két kézzel kifelé nyomta. Mind-
eközben a vádlott a sértettet azzal fenyegette meg, hogy megöli, továbbá több al-
kalommal az arcán le is köpte, illetve a jobb kezével a sértett feje felé ütött a rá-
cson keresztül. Az ütés elől a sértett elhajolt, így az nem találta el. A vádlott ezt 
követően a sértett csuklóját is megragadta és a karját berántotta a rácson.  
A sértett folyamatosan próbálta a biztonsági rácsot bezárni, azonban a vádlott ak-
tív ellenszegülő magatartása folytán ez nem sikerült, ezért a rácsot kinyitva a vád-
lottat belökte a zárkába, testi kényszer alkalmazásával megpróbálta megbilin-
cselni, ez azonban a vádlott ellenszegülése miatt nem sikerült, így az intézkedést 
félbehagyta, bezárta a zárkaajtót és segítséget kért. A helyszínre érkező felügyelő-
ket a vádlott egyik kezében egy grafit ceruzával, másik kezében egy fém kanállal 
azzal fenyegette, hogy „aki bejön a zárkába azt megöli”. A kezében tartott tárgya-
kat a vádlott felszólításra letette, majd bilincselés után az egészségügyi épületbe 
kísérték.  
A vizsgálata során – azért, hogy az egészségügyi ellátást megakadályozza -  a vád-
lott ismét agresszívvé vált, az időközben megjelenő vezető reintegrációs tiszt sér-
tettet azzal fenyegette meg, hogy szabadulását követően megöli és rágyújtja a 
családjára a házát. 
A sértett a bántalmazása következtében az alkarjának felületes hámsérülését és a 
könyékizület zúzódását szenvedte el, mely sérülések 8 napon belül gyógyuló köny-
nyű sérülések.  
A vádlott erőszakkal és fenyegetéssel a sértetteket jogszerű eljárásukban akadá-
lyozta.  

 
Mindezek túl a vádlott szintén 2020. februárjában a Szombathelyi Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet zárkájában az ablakból a csavarokat ismeretlen módon, 
az ablakkeret megrongálásával eltávolította, melynek következtében az ablak 



üvege kiesett és összetört, a jobb oldali ablak üvegének sarkát pedig ismeretlen 
módon beütötte,  
2020. májusában pedig zárkájában a WC ajtót kézzel letörte.  
A vádlott ily módon a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetnek 
összesen 183.667,- kárt okozott, melyből a bv. intézetben lefolytatott kártérítési 
eljárás folytán 79.446,- Ft megtérült. 

Megjegyzés: 
A bíróság az ügyben tárgyalást tart.    

A sajtó részvétele regisztrációhoz kötött. További információ: 
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio 
 

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia 

sajtótitkár 

+36-30-84-88-619 

KustosA@birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio


2021.05.12.   

 

 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem   

B.189/2020. G. Z. 

 

halálos közúti baleset 
gondatlan okozásának 
vétsége (Btk.235.§ (1) 
bekezdés, (2) bekezdés b) 
pontja) 

2021. 05. 12. 
 
 

11:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 
A vádirati tényállás lényege szerint G. Z. vádlott 2019. májusában a reggeli órákban, 
esős időben egy MAN gyártmányú hulladékszállító felépítménnyel szerelt 
tehergépkocsival hátramenetet kívánt végezni Szombathelyen, a Vasút utcában a 
Széll Kálmán utca irányából. 
A vádlott a Vasút utca 1. szám alatt lévő saroképület előtti útszakaszon kialakított 
90 fokos – menetirányát tekintve – balra ívelő útkanyarulatban úgy hajtotta végre 
a hátramenetet, hogy a hátramenet biztonságos végrehajtásához megfelelő 
irányító személyzetet nem vett igénybe, így 
nem észlelte a gépkocsi mögött a jobb oldali járdáról az úttestre lépő, és bal oldali 
járdára átkelni szándékozó H. G. sértettet, akit így a tehergépkocsi a jobb hátsó 
sarok részével elütött. A sértett az elütést követően az úttestre, illetve a gépkocsi 
jobb hátsó kereke alá esett, és a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett el, hogy a helyszínen elhalálozott. A járdán elhelyezkedő sértettet az 
ívmenetben végrehajtott hátramenet végző vádlott a tehergépkocsi bal oldali külső 
visszapillantótükréből észlelhette már az elütés előtt nagyjából 10 másodperccel, 
ezt követően azonban a gépkocsi kitakarta. A tehergépkocsi méretére, a 
felépítményének kialakítására figyelemmel a tehergépkocsiból a hátramenet során 
a gépkocsi mögött elhelyezkedő területre való rálátás – a visszapillantó tükrök 
használatának ellenére is – nagymértékben korlátozott volt. A hátramenettel 
érintett útkanyarulat ívére figyelemmel pedig a tehergépkocsi mögött a 
hátramenet során változó elhelyezkedésű, de nagy kiterjedésű holttér is 
keletkezett, ezeken túl pedig a hátramenetben megtett útszakasz hosszára és a 
hátramenet időtartamára tekintettel is a vádlottnak a hátramenet biztonságos 
végrehajtása céljából – a jármű mögötti területet folyamatosan figyelemmel kísérő 
– irányító személyzetről kellett volna gondoskodnia. 
 
 

Megjegyzés: 
A bíróság a tárgyaláson szakértők meghallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

A sajtó részvétele regisztrációhoz kötött. További információ: 
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio 
 

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia 

sajtótitkár 

+36-30-84-88-619 

KustosA@birosag.hu 

https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio


 

 


