
SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. november 15. – november 19. 

 
2021.11.15.   

 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem   

B.213/2021. I. Z. 

 

közúti baleset okozásának 
vétsége (Btk. 235.§ (2) 
bekezdés a) pontja 

2021. 11. 15. 

 
 

13:00 

 

 

Az ügy lényege: 
 
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott egy túlterhelt kisteherautóval 
közlekedett 2020 októberében a Bozzai és Vép közötti úton. 
  
A jármű maximális terhelhetősége 1525 kg volt, azonban a vádlott 5110 kg 
rakományt szállított, ezért nem tudta biztonságosan kormányozni a kisteherautót. 
Emellett a jármű első két gumija annyira kopott volt, hogy a kisteherautó 
alkalmatlan volt a közlekedésre. A vádlott utolért egy rakodógépet és a pótkocsiját, 
amikor hirtelen átsodródott a bal oldali sávba, ahol frontálisan összeütközött a 
szemből szabályosan közlekedő autóssal. 
 
A vétlen járművezető hat hónapot meghaladó gyógytartamú sérüléseket 
szenvedett a balesetben, amiben utasa is súlyosan megsérült. 
A vádlott és két utasa pedig könnyű sérüléseket szenvedtek. 
 
Megjegyzés:  
Az ügyben a bíróság tárgyalást tart.  
 
A sajtó és a 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


 

 

 

 

 

 

SÁRVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

2. tárgyalóterem   

B.128/2021. SL. P.-V. 

 

embercsempészés 
bűntette (Btk. 353.§ (2) 
bekezdés a), b) és c) 
pontjai 

2021. 11. 15. 
 
 

10:30 

 
 

Az ügy lényege: 
 
A vádirati tényállás lényege szerint a román állampolgárságú vádlott Magyarország 
déli határszakaszának közelében egy ponyvával letakart tehergépkocsi rakterébe 
vette fel az 5, magát bangladesinek és a 7, magát afgán állampolgárnak valló 
személyt, akik a jogszabályi rendelkezések megszegésével lépték át korábban 
Magyarország határát, azért, hogy őket jogellenesen Ausztriába szállítsa. A 
rendőrjárőr 84. számú főút Vas megyei szakaszán, Sárvár térségében vonta 
ellenőrzés alá a tehergépkocsit és fogta el a vádlottat, valamint a járműben maradt 
utasait.   

A vádlott jelenleg letartóztatásban van. 

 
Megjegyzés:  
Az ügyben bíróság elé állítás keretében dönt a bíróság.  
 
A sajtó és a 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


 

2021.11.18.   

 

SÁRVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

2. tárgyalóterem   

B.105/2021. O. M. 

 

hulladékgazdálkodás 
rendje megsértésének 
bűntette (Btk. 248.§ (1) 
bekezdés) 

2021. 11. 18. 
 
 

10:00 

 
 

Az ügy lényege: 
 
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott éveken keresztül - 2015 júliusától 2020 
márciusáig - terjedő időben gyűjtött nem a saját háztartásában képződött, illetve 
hozott be Ausztriából összesen 2.055 kg, veszélyes hulladéknak minősülő 
ólomakkumulátort. és azt különböző hulladékgyűjtő telepekre szállította, ahol 
leadta.  
 
A vádlott ezzel a tevékenységével az általa összegyűjtött – nem az ingatlanon 
képződött - hulladékkal hulladékgazdálkodási tevékenységet végzett, azonban a 
hulladék gyűjtéséhez, szállításához nem rendelkezett környezetvédelmi hatósági 
engedéllyel. 
 
A vádlott által gyűjtött, behozott, tárolt és szállított ólomakkumulátorok veszélyes 
anyag tartalmuk miatt alkalmasak az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a 
víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének 
veszélyeztetésére. 
 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a hulladéktermelő az ingatlanon 
képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély 
nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.  
 
Megjegyzés:  
Az ügyben a bíróság előkészítő ülést tart.  
 
A sajtó és a 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

