
SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. november 08. – november 13. 

 
2021.11.09.   

 

 SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK  

Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/a. épület 106. tárgyaló 

G.40032/2021 Sz.M.J.V.Ö. 

felperes 

 

KG.I.Kft. alperes 2021. 11. 09. 
 
 
 

08:30 
 

 

 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Törvényszék perfelvételi tárgyalást tart Sz.M.J.V.Ö. felperesnek 
a KG.I. Kft. alperes elleni vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos peré-
ben. 
 

 

Megjegyzés: 
A sajtó részvétele regisztrációhoz kötött. 
További információ: 
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio 
 

 

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia 

sajtótitkár 

+3630-84-88-619 

KustosA@szombathelyit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio
mailto:KustosA@szombathelyit.birosag.hu


 

 

2021.11.10.   

 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

22. tárgyalóterem   

B.37/2021. D. J. CS. 

 

csalás bűntette (Btk. 
373.§ (3) bekezdés a) 
pontja 

2021. 11. 10. 
 
 

13:00 

 
 

Az ügy lényege: 
 
A vádirati tényállás lényege szerint D. J. Cs. vádlott 2018. évben a Szombathelyi Or-
szágos Büntetés-végrehajtási Intézetben zárkatársa volt O. V. sértettnek. 2018. július 
hónapjában a sértett megemlítette a terheltnek, hogy egy zalaegerszegi ingatlan ár-
verésre kerül. A vádlott azzal a valótlan indokkal, hogy ezen ingatlannal kapcsolatban 
a sértettel közös vállalkozásba kezd, azt kérte a sértettől, hogy a pénzbüntetésének 
fennmaradó részét fizesse be, és ő a szabadulása után elkezdi a közös vállalkozást 
előkészíteni. A sértett a megtévesztés hatására ennek eleget tett, és 2018. júliusá-
ban élettársa útján a vádlott pénzbüntetésének 150.000 Ft-os fennmaradó részét 
befizette. A vádlott szabadulását követően azzal a valótlan indokkal, hogy Németor-
szágba kell utaznia pénzért, ehhez 50.000 Ft-ot kért a sértettől, melyet 2018. au-
gusztus hónapjában Szombathelyen meg is kapott. Ezt követően a vádlott az utazás-
hoz kölcsönkérte a sértett személygépkocsiját. O. V. sértett a vádlott megtéveszté-
sének hatására 2018. szeptember 12. napján zakopark.hu néven domain-t is regiszt-
ráltatott élettársával.  
A vádlottnak a sértettel közös vállalkozás indítása már eleve nem állt szándékában, 
célja csupán a sértett pénzének megszerzése volt, s ugyancsak nem állt szándékában 
a sértett személygépkocsijának visszaadása már annak kölcsönkérésekor sem, 
hanem azt később ismeretlen személynek értékesítette; jogtalan haszonszerzés 
végett tévedésbe ejtette a sértettet, és neki összesen 699.432 Ft kárt okozott, mely 
nem térült meg. 

 
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


2021.11.11.   

 

SÁRVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

2. tárgyalóterem   

B.89/2021. S. D.  

 

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

2021. 11. 11. 
 
 

10:30 

 
 

Az ügy lényege: 
 
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott 2020. decemberében felvett 
útiokmányokkal nem rendelkező három szír és tizenegy iraki állampolgárt a román-
magyar határ közelében, majd őket átszállította az országon egy kistehergépkocsi 
rakterébe zsúfolva a magyar-osztrák határ irányába. A férfi elfogására Gérce 
közelében került sor, a vádlott letartóztatásban van.   

 
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

