
SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. november 02. – november 05. 
 

2021.11.03.   

 

SÁRVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

2. tárgyalóterem   

B.114 /2021 T.B. 

 

halálos közúti baleset 
gondtalan okozásnak 
vétsége (Btk. 235.§ (2) 
bekezdés b) pontja) 

2021. 11. 03. 
 
 

09:00 

 
 

Az ügy lényege: 

 
A vádirati tényállás lényege szerint az idős sértett a vádlott menetirányát 
tekintve balról jobbra haladt át az úton, és már a vádlott által használt sávban 
járt – a felezővonaltól három méterre - amikor a vádlott elütötte. 
A sértett a motorháztetőre csapódott, majd az úttestre esett és olyan súlyosan 
megsérült, hogy elhunyt a helyszínen. 
A sértett csaknem 60 méterről látható volt, ezért ha a vádlott időben észreveszi 
őt, akkor a balesetet lassító fékezéssel is elkerülhette volna.  

 

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


2021.11.03.   

 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

22. tárgyalóterem   

B.107 /2021 SZ.G.+6 társa 

 

csalás bűntette és más 
bűncselekmény (Btk. 
373.§ (5) bekezdés b) 
pontja) 

2021. 11. 03. 
 
 

09:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott a sértett biztosító társaság 
alkalmazottjaként biztosítási szerződések értékesítésével, az ügyfelek 
tájékoztatásával és a panaszok intézésével foglalkozott.  
 
A vádlott a munkája során szerzett ismereteit használta fel a csalás 
elkövetéséhez, amit úgy valósított meg, hogy 32 esetben kötött nem létező 
személyek nevében kiegészítő élet- és balesetbiztosítást is tartalmazó 
lakásbiztosítási szerződést. A szerződéskötést követően rövid idővel a vádlott a 
fiktív személyek nevében, a meg nem történt balesetek után nyújtott be 
kárfizetési kérelmeket a szombathelyi irodához, amikhez hamis orvosi iratokat 
és ambuláns kezelőlapokat csatolt. 
 
Az egyes szerződések alapján kifizetett legalacsonyabb összeg 56.400 Ft, míg a 
legmagasabb 1.471.000 Ft volt.  
 
A vádlott társai úgy nyújtottak segítséget a bűncselekmény elkövetéséhez, hogy 
jutalék fejében megengedték a vádlottnak, hogy a folyószámláikra utaltassa a 
kifizetéseket, amiket azután tovább utaltak vagy készpénzben fizettek ki a 
vádlottnak.     

 

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

