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SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

22. tárgyalóterem   

B.170/2019. M.T.+1 fő 

 

segítségnyújtás halált 
okozó elmulasztásának a 
segítségnyújtásra 
egyébként is köteles által 
elkövetett bűntette (Btk. 
166.§ (1)-(3) 2. tétel 
 

2021. 05. 18. 
 
 

09:00 

 
 

Az ügy lényege: 
A Szombathelyi Járásbíróság tárgyalást tart segítségnyújtás halált okozó 
elmulasztásának a segítségnyújtásra egyébként is köteles által elkövetett bűntette 
(Btk. 166.§ (1)-(3) bekezdés 2. tétel) miatt indult büntetőügyben.  M. T., I. r.  és P. 
A. D., II. r. vádlottak a sértett feletteseiként, vele szemben intézkedésre jogosultak 
és kötelezettek voltak. A sértett gyermekkora óta fennálló epilepsziás 
megbetegedésből kifolyólag megváltozott munkaképességű betanított 
munkásként dolgozott. 2017. június 30. napján 7 óra 43 perc körüli időben rosszul 
lett, melyet a környékén tartózkodó I. r. vádlott is észlelt, ezt követően a földre 
fektették. egy tanú jelezte a történteket a II. r. vádlottnak is, aki ugyancsak a 
helyszínre sietett. Mire odaérkezett a sértett eszméletlen állapotban feküdt a 
földön, sem pulzust, sem légzést nem érzékelt nála, ezért javasolta I. r. vádlottnak, 
hogy hívjanak mentőt, aki azt javasolta, hogy még várjanak. A vádlottak értesítették 
a sértett édesapját, aki a helyszínre sietett, érkezését követően megkezdte a sértett 
újraélesztését és kérte az ott lévőket, hogy hívjanak mentőt. I. r. vádlott ezt 
követően a portaszolgálatot utasította, hogy hívjanak mentőt, azonban nem 
közölte a sértett állapotát. A portás ezt követően 07 óra 59 perckor hívta a 
mentőszolgálatot, amelynek egysége 08 óra 06 perckor megérkezett a helyszínre. 
A klinikai halál állapotában lévő sértett újraélesztését azonnal megkezdték és 
segélykocsit hívtak a helyszínre. A sikeres újraélesztést követően a sértettet a 
kórházba szállították. A kórházba szállítást követően a gondos, célszerű és 
szakszerű egészségügyi ellátást követően elhalálozott 2017. július 11. napján.  

Megjegyzés:  
Az ügyben ítélethozatal várható.  
 
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


 

 

 

 

2021.05.19.   

 

 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem   

B.289/2020 M.D.+1 fő 

 

rablás bűntette (Btk. 
365.§ (1) bekezdés a) 
pontja, (3) bekezdés b) 
pontja) 
 

2021. 05. 19. 
 
 

09:00 

 
 

Az ügy lényege: 

 
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlottak a hajnali órákban belekötöttek a 

Fő téren zenét hallgató négy fiatalba. Az egyik, a börtönből alig több mint három 

hónapja szabadult, különös visszaeső férfi egy svájci bicskával fenyegette a 

kiskorú sértetteket, miközben felszólította őket a pénzük átadására. A vádlott 

felszólítását a társa is elismételte. Három kiskorú sértett a vádlottak fenyegető 

magatartásától és a késtől megijedt és átadtak a vádlottaknak összesen 10.400 

forint készpénzt. A negyedik kiskorú sértett közölte a vádlottakkal, hogy nem 

adja oda a pénzét, emiatt a rovott múltú vádlott nagy erővel arcul ütötte őt. A 

fiatal sértett ennek ellenére nem adta oda a vádlottaknak a nála lévő pénzt. Ezt 

követően a vádlottak a telefonok átadására szólították fel a fiatalokat, miközben 

a kést a rovott múltú vádlott az egyik sértett mellkasa fele irányította és közölte, 

hogy ült már börtönben és simán leszúr bárkit, míg a társa megütötte a kiskorút. 

A sértett a bántalmazás és a fenyegetés hatására átadta a vádlottaknak a 70.000 

forint értékű mobiltelefonját, amit a vádlottak eltulajdonítottak. A vádlottak a 

másik sértett által átadott telefont – mert azt alacsony értékűnek tartották – 

visszaadták a sértettnek. A vádlottak a harmadik sértettet felszólították, hogy 

mutassa meg a pénztárcáját, amit meg is tett és átadta nekik az abban lévő 

10.000 forintot. Ezután az egyik vádlott ököllel megütötte, míg társa a kést a 

nyakához szorította és közölte bárkit le tud szúrni, nem fél. A rovott múltú 

vádlott, mielőtt társával együtt elhagyta a helyszínt, még megfenyegette a 

sértetteket, hogy megkeresik és megölik őket, ha feljelentést mernek tenni. A 

nyomozó hatóság megtalálta és a vádlottaktól lefoglalta az elrabolt értékeket, 

így a sértettek kára megtérült. 

 

Megjegyzés: 
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


2021.05.19.   

 

 

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. 19. 
 
 

13:30 

 
 

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: 
Az ügyben perbeszédek és ítélethozatal várható. 

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


2021.05.19.   

 

 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem   

B.54/2021. SZ.B. 

 

fegyveresen elkövetett 
rablás bűntette (365. § 
(1) bekezdés a) pontjába 
ütköző és a (3) bekezdés 
a) pontja) 

2021. 05. 19. 
 
 

14:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 
A vádirati tényállás lényege szerint Sz. B. vádlott 2020. májusában rábírta – azóta 
elhalálozott – K-Gy. bűntársát arra, hogy Szombathelyen raboljon ki egy 
dohányboltot.  
Sz. V. vádlott az éjszakai órákban egy Ford Escort típusú személygépkocsival K.Gy.-
t a Szombathely, Váci Mihály utcában alatt található Nemzeti Dohánybolthoz 
szállította. Először a vádlott bement a dohányboltba felderíteni a terepet és ott 
vásárolt is.  
Ezt követően a személygépkocsiban egy airsoft típusú fegyvert adott át K.Gy.-nak, 
aki azzal pár perccel később szintén bement a dohányboltba, ahol rajta kívül nem 
volt vásárló.  
K.Gy. kért az eladótól egy Marlboro Gold cigarettát, amelyet a sértett letett a 
pultra, K.Gy. azt a zsebébe tette, majd elővetette az airsoft fegyvert, azt a sértettre 
fogta és követelte, hogy a sértett adja át neki a bevételt.  
A megfélemlített sértett 110.000 Ft-ot a pultra tett, amelyet K.Gy. elvett, a zsebébe 
tett és elmenekült az üzletből.  
Ezt követően K.Gy. beszállt a vádlott által vezetett személygépkocsiba és K. Gy. 
lakóhelyére mentek. A pénzt fele-fele arányban osztották el egymás között. 
 

Megjegyzés: 
A bíróság az ügyben előkészítő ülést 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

