
SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. április 11. – április 14. 
 

2022.04.11.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem  

B.48/2022 V.V. 

 

hivatalos személy elleni 
erőszak bűntette (Btk. 
310. §) (1) a)-c) pontjai) 
és más bűncselekmény  

2022. 04. 11. 
 
 

13:00 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott 2021. október 31-én a délutáni 

órákban Szombathely belterületén közlekedett a tulajdonát képező 

motorkerékpárral, amelyen egy fő utast szállított. Közlekedése során – 

számos KRESZ előírás megszegése mellett – összesen hat alkalommal vonta 

ki magát szándékosan fenyegető helyzetet teremtve a szabályszerű rendőri 

intézkedés alól. Egy alkalommal az őt intézkedés alá vonni kívánó 

rendőrjárőr jobb lábán át is hajtott a motorkerékpár első kerekével. 

Mindezek mellett a vádlott utasát is közvetlen veszélynek tette ki. 

 

Megjegyzés: 

 

A sajtó és hallgatóság részvétele regisztrációhoz kötött. További 

információ: 

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

tracio 

 

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia 

sajtótitkár 

+36-30-84-88-619 

KustosA@birosag.hu 

 

 

2022.04.12.  

SÁRVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

2. tárgyalóterem  

B.145/2021 V.V. 

 

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

2022. 04. 12. 
 
 

12:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint a vádlott a nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló 

járműszerelvénnyel már az autóbusz mellett haladt, amikor észrevette a 

szemből érkező személygépkocsit; ekkor lassított, majd vészfékezett, és 

megpróbált visszatérni a busz mögé.  

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


A személygépkocsi vezetője balra kormányozta az autóját, hogy elkerülje az 

ütközést a teherautóval, és nekiütközött a vádlott előtt haladó busz elejének.  

A személyautó az ütközés erejétől az árokba csapódott, vezetője és utasa 

meghalt a balesetben. 

A busz letért az útról a jobb oldali árokba, ahol az oldalára dőlve állt meg. Az 

autóbusz három utasa súlyos, hét utasa és a sofőr pedig könnyű sérülést 

szenvedett a balesetben. 

A vádirat szerint a baleset azért következett be, mert a vádlott, aki a 

megengedett legnagyobb sebességet is átlépte, úgy előzött, hogy az előzés 

feltételei nem álltak fenn. 

 

Megjegyzés: 

 

A sajtó és hallgatóság részvétele regisztrációhoz kötött. További 

információ: 

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

tracio 

 

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

