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vétsége (Btk. 235. § (2) 
bekezdés b) pontja) 
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08:30 

 
 

Az ügy lényege: 
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott 2020. júliusában, 20.55 óra körüli 
időben, már esti szürkületben, borult időben közlekedett a 8703-as számú közút 6 
méter széles aszfaltúttestén, Vasszécseny felől a 8442-es számú közút irányába egy 
mezőgazdasági vontatóból és a hozzá kapcsolt pótkocsiból álló járműszerelvénnyel, 
melyen 27 db szalmabálát szállított. A vádlott előtt haladt egy Nissan Navarra 
típusú gépkocsi, amely az utat biztosította. A 8703-as számú közút „Elsőbbségadás 
kötelező” jelzőtáblával van alárendelve a 8442-es számú közútnak. A Nissan 
személygépkocsi az útkereszteződéshez érve megállt, majd begurult a védett útra, 
mikor észlelte, hogy neki jobb kéz felől érkezik egy Mazda MPV típusú 
személygépkocsi, melyben a második üléssoron bal oldalon szállította félintegrált 
gyermekbiztonsági rendszerben a kiskorú sértettet. A személygépkocsit vezető 
tanú észlelve, hogy mögötte érkezik a vádlott járműszerelvényével az 
útkereszteződéshez és nem lassít, ezért járművén a vészvillogót működtetni 
kezdte, majd a védett úton egyenesen áthajtott Püspökmolnári irányába. A vádlott 
a járműszerelvényével az útkereszteződéshez érve nem állt meg, hanem – 
figyelmen kívül hagyva az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla utasítását - mintegy 
35-39 km/óra sebességgel behajtott a védett útra, ahol ekkor érkezett az 
útkereszteződéshez a Mazda mintegy 57-61 km/óra sebességgel. A vádlott a 
mezőgazdasági vontató elülső eszközhordozó villájával beleütközött a Mazda bal 
oldalába, az eszközhordozó villa felszakította személygépkocsi bal oldalát, és a 
személygépkocsi második üléssorának bal oldali ülését az azon gyermekbiztonsági 
rendszerben rögzített sértettel együtt kirepítette a személygépkocsiból, és a sértett 
az üléssel együtt az úttestre csapódott. Az ütközést követően a járműszerelvény 
balra tartva tovább sodródott Püspökmolnári irányába, és letérve a szilárd 
útburkolatról, a menetiránya szerinti bal oldalon az oldalára dőlve nyerte el 
véghelyzetét úgy, hogy a kiskorú sértett a mezőgazdasági vontató alá szorult. A 
járműszerelvény pótkocsija a 8703-as számú közúton keresztbe elfordulva felborult 
és ott nyerte el véghelyzetét. Amikor a vádlott a járműszerelvényével a védett útra 
hajtott, akkor a Mazda személygépkocsi az ütközés helyétől reakcióidőn belül 
közlekedett, így az ütközés elkerülésére a sértettnek esélye sem volt. A baleset 
következtében a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban 
elhalálozott. A közlekedési baleset, a baleset során bekövetkezett sérülések és a 
sértett halála között közvetlen, egyenes ok-okozati összefüggés állapítható meg. 

 
 
 



Megjegyzés: 

 
A sajtó és hallgatóság 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


2021.06.07.   

 

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. 06. 07. 
 
 

14:30 

 
 

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 és hallgatóság 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 
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