
SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. december 06. – december 11. 

 
 

2021.12.06.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

10. tárgyalóterem (Nagyterem) 

B.95/2021 B.T.+39 társa 

 

bűnszervezetben 
bűncselekmény 
felismerésére vagy 
elhárítására idős koránál 
fogva korlátozottan képes 
személy sérelmére 
elkövetett csalás bűntette 
(Btk. 373. § (1), (4) 
bekezdés c) pont) és más 
bűncselekmények 

2021. 12. 06. 

2021. 12. 07. 

2021. 12. 08. 
 
 

08:50 

 

 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság tárgyalást tart a bűnszervezetben elkövetett a 

bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korláto-

zottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntette (Btk. 373. § 

(1),(4) bekezdés c) pont) és más bűncselekmények miatt indult büntetőügy-

ben 

 

A Szombathelyi Járási Ügyészség 52 vádlottal szemben emelt vádat, az el-

járás korábbi szakaszaiban 12 vádlott tett bűnösségére is kiterjedő beismerő 

vallomást. Vonatkozásukban a bíróság az ügyet elkülönítette és jogerős, bű-

nösségüket megállapító ítéletet hozott. 

 

Az elkövetői csoport jellemzően idős sértetteket ingyenes egészségi állapot-

felmérés ígéretével telefonon vagy levélben felkeresett az ország egész terü-

letén, majd az állapotfelmérés ürügyén orvosi végzettséggel nem rendel-

kező, de egymást orvosnak, professzornak tituláló elkövetők halálos beteg-

ségeket diagnosztizáltak a sértetteknél, amelyek gyógyítására kizárólag az 

általuk forgalmazott rossz minőségű termékek voltak hivatottak. A sértettek 

a megtévesztés, és a halálos betegségektől való félelmük hatására megvásá-

rolták a több százezer forintos termékeket. 
 

Megjegyzés: 

 

A sajtó és 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


2021.12.06.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem  

B.103/2021 I.F. 

 

csalás vétsége (Btk. 373. § 
(2), a) pont) és más 
bűncselekmények 

2021. 12. 06. 

 
 

14:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 
A Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülést tart csalás kísérlete és hamis magán-
okirat felhasználása miatt indult büntetőügyben 
 
A vádirati tényállás lényege szerint a többszörös visszaeső vádlott 2020 
októberében, mialatt a veszprémi börtönben töltötte szabadságvesztését, egy 
olyan valótlan tartalmú ügyvédi meghatalmazást és megbízási szerződést készített, 
amely szerint ő egy ügyvédi iroda ügyvédjelöltje és az ügyvédi irodát 
meghatalmazta a sértett börtönben lévő fia a Magyar Állam elleni kártérítési 
perben történő képviseletére.  

A valótlan iratokat postán elküldte a vádlott a sértett szombathelyi lakcímére és 
megbízási díjként 195.000 forintot kért a sértettől a fia képviseletére. 

A vádlott a sértett fiát akkor ismerte meg, amikor a szombathelyi börtönben 
töltötte szabadságvesztését és tőle tudta meg az édesanyja címét is. 

 

Megjegyzés: 

 

A sajtó és 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


 

2021.12.07.  

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK  

13/A. tárgyalóterem  

Bf.60/2021 K.G.T. 

 

halálos közúti baleset 
gondatlan okozásának 
vétsége (Btk. 235. § (2) 
b))  

2021. 12. 07. 
 
 

09:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Törvényszék, mint másodfokú bíróság nyilvános ülés tart 

halálos közúti baleset gondtalan okozásának vétsége miatt indult büntető-

ügyben. 

 

Az elsőfokú ítéletet a Szombathelyi Járásbíróság hozta, amellyel szemben a 

vádlott és védője jelentett be fellebbezést. 

 

További részletek: 

 

https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20210607/ite-

let-halalos-kozuti-balesetben 
 

Megjegyzés: 

 
A sajtó és 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/sajtokozlemeny/20210607/itelet-halalos-kozuti-balesetben
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20210607/itelet-halalos-kozuti-balesetben
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio

