
SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 

2023. március 03. – március 10. 
 

 

 

2023.03.06. 

SÁRVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

2. tárgyalóterem  

B.4/2023 K. A. 

 

fogolyszökés vétsége 
(Btk. 283. §) (2))  

2023. 03. 06. 
 
 

09:00 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A Sárvári Járásbíróság előkészítő ülést tart fogolyszökés vétsége miatt indult 

ügyben.  

 

A vádirati tényállás lényege szerint a rovott múltú vádlott a bíróság által 

elrendelt bűnügyi felügyelet végrehajtása érdekében a testére erősített 

nyomkövető eszközt magáról levágta, és a számára kije lölt közigazgatási 

területet elhagyta, majd külföldre szökött. A megvádolt férfit azonban a 

külföldi hatóságok átadták Magyarországnak. 

 

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


2023.03.06. 

SÁRVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

2. tárgyalóterem  

B.3/2023 M. D. 

 

zártörés bűntette (Btk. 
287. §) (2))  

2023. 03. 06. 
 
 

09:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A Sárvári Járásbíróság előkészítő ülést tart zártörés bűntette miatt indult 

ügyben.  

 

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott 2022 márciusában és 

áprilisában, az adóhatóság által lefoglalt gépkocsijának alkatrészeit 

kiszerelte és eladta. A vádlott így az egész gépjárművel együtt lefoglalt 

alkatrészeket a végrehajtás alól elvonta és közel 700 ezer forint vagyoni 

haszonra tett szert. 

 

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


2023.03.08. 

KÖRMENDI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

fszt. tárgyalóterem  

B.50/2022 S. F. 

 

robbanóanyaggal 
visszaélés bűntette (Btk. 
324. §) (1) a)) és más 
bűncselekmény 

2023. 03. 08. 
 
 

08:00 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A Körmendi Járásbíróság tárgyalást tart robbanóanyaggal visszaélés bűntette és 

lőszerrel való visszaélés bűntette miatt indult ügyben.  

 

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott engedély nélkül – feketelőport, 

annak összeállításához szükséges anyagokat és – nem engedélyezhető – 

acélmagvas lövedékkel szerelt gépkarabélytöltényeket tartott a lakóhelyén.  

A feketelőpor robbanóképes keveréknek minősül, mely kémiai tulajdonságai 

alapján robbantásra alkalmas. Az acélmagvas lövedékkel szerelt töltények 

pedig lőszernek minősülnek.  

 

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

