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164.§ (3) és (8) bekezdés) 
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09:00 

 
 

Az ügy lényege: 

 
A vádirati tényállás lényege szerint T. G. vádlott 2020. január második felében 
ismerkedett meg a sértettel, közöttük szerelmi viszony alakult ki, így 2020. február 
hónap elején a vádlott a sértett albérletébe beköltözött. A következő hónapban az 
esti órákban a lakásban a vádlott – féltékenységből – előzetes szóváltás után 
bántalmazta a sértettet, őt hajánál fogva rángatta és több ízben pofon ütötte. Ekkor 
a sértettnek sérülése nem keletkezett. Ettől kezdve azonban a vádlott és a sértett 
között a vádlott túlzott féltékenysége miatt a kapcsolat kezdett megromlani. 2020. 
április a délelőtti órákban vitatkozni kezdtek, majd az ittas állapotban lévő vádlott 
a lakás hálószobájában a sértettet több ízben ököllel arcon ütötte, eközben őt 
hajánál fogva rángatta. A következő napon, szintén a délelőtti órákban a vádlott a 
konyhaasztalnál ülve ismét boros kólát fogyasztott a közös lakásban, szóváltást 
provokált a sértettel, felróva neki, hogy a kapcsolatuk alatt mennyi pénzt költött 
már rá. A vádlott egyre feszültebb lett, azzal gyanúsította a sértettet, hogy 
megcsalta, eközben az asztalnál ülő sértettet ököllel 5-6 alkalommal arcon ütötte. 
A sértett a nappaliba menekült és a kanapéra ült. A vádlott azonban utána ment, 
felrángatta hajánál fogva a sértettet, szidalmazta és a fejét, fülét, nyakát ököllel 
ütlegelte, közben követelte, hogy mondja meg kivel csalta meg. A sértettet 
visszalökte a kanapéra és sportcipőt húzott azért, hogy azzal fogja a sértettet 
megrugdosni, ha hazudik neki. A sértett félelmében mondott egy nevet, ennek 
következtében a vádlott egy ízben az ülő sértettet jobb ököllel arcon ütötte, amitől 
a sértett eldőlt a kanapén. A vádlott ekkor hajánál fogva lerántotta a sértettet a 
kanapéról, majd hajánál fogva a sértett oldalába 3-4 alkalommal belerúgott. A 
vádlott ezután kiment a konyhába, behozott egy ollót és azzal a sértett kb. 30 cm-
es copfját levágta. A bántalmazás után 15.00 óra körüli időben a vádlott – mivel a 
bor elfogyott – lement a közeli lerakatba italért, ekkor a sértett a lakásból 
kimenekült, és ezt követően a rendőrséget és a mentőket is sikerült értesíteni. 
A bántalmazás következtében a sértettnek mindkét dobhártyája beszakadt, arcán, 
fejének lágyrészein többszörös zúzódás, bevérzés keletkezett, a bordáin sorozat 
törés keletkezett, melynek következtében a bal tüdőfél összeesett. A sérüléseket 
közepes, illetve közepes erőt meghaladó erőbehatások hozták létre. A sértett 
sérülései közvetlen életveszély idézett elő a sértettnél. Amennyiben a sértett nem 
részesült volna gyors, szakszerű orvosi ellátásban, úgy halála elkerülhetetlen lett 
volna. 
 
Megjegyzés: 
Az ügyben ítélethozatal várható 

 



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 

 

 

2021.07.08.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSNÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem   

B.83/2021 P.K. 

 

közveszély okozásának  
bűntette (Btk. 322.§ (1)  
bekezdés) 
 

2021. 07. 08. 

 
 

14:00 

 

 

Az ügy lényege: 

 
A vádirati tényállás lényege szerint P.K. vádlott 2020. szeptemberében, a délelőtti 
órákban a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a zárkájában, - 
ahol éppen egyedül tartózkodott -, meggyújtotta a matracokat, ágyneműket, 
takarókat és párnákat, amelynek következtében a zárka kiégett, a mérgező 
anyagokat tartalmazó füst kiáramlott a folyósóra, a menekülési útvonalra. A BV 
őröknek ki kellett menekíteniük a vádlottat is, illetve a szomszédos zárkákból a 
többi fogvatartottat is, melynek során a mentésben és oltásban résztvevő 3 
személy testi épsége, egészsége közvetlen veszélyben volt.  
A vádlott cselekményével 1.208.806 Ft – meg nem térült – rongálási kárt okozott, 
mivel a zárka berendezési tárgyai, megrongálódtak, illetve megsemmisültek, 
köztük a mozgásérzékelő és a tűzjelző rendszer is, személyi sérülés viszont nem 
történt. 
 
Megjegyzés: 
Az ügyben előkészítő ülést tart a bíróság.  

 

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

