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2022.03.01.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

22. tárgyalóterem  

B.246/2021 B.A.+társa 

 

csalás bűntette (Btk. 373. 
§ (4) b))  

2022. 03. 01. 
 
 

08:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság tárgyalást tart csalás bűntette és más bűncselek-

mények miatt indult büntetőügyben. 

 

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott megállapodott két bűnsegédével, 

hogy mindketten saját nevükön bankszámlákat nyitnak, amelyre érkező, a 

bűncselekmények elkövetéséből származó összegeket felveszik és a vádlottnak 

vagy az általa küldött személyeknek átadják, amiért a számlára érkezett pénz 

mintegy 10%-át megtarthatják. A számlák megnyitását követően a 

számlaszámokat a két férfi a vádlott tudomására hozta, aki ismeretlen 

személyek közreműködésével több internetes portálon adott fel hirdetéseket, 

melyekben kedvező áron eladásra kínált különböző használt árucikkeket, 

többek közt autót, mobilházat, kerti traktort, medencét, műszaki cikkeket, 

elektromos kézi szerszámokat. A vádlott és ismeretlen társai a hirdetésre 

jelentkező sértettekkel telefonon keresztül megállapodtak, hogy miután a 

megvásárolni kívánt termék vételárát, illetve előlegét a megadott számlára 

utalják, a jóváírást követően a megrendelt árut megküldik.  

A vádlott a sértetteket tévedésbe ejtette, az általuk megrendelt és kifizetett vagy 

megelőlegezett ingóságokat nem küldte meg nekik, hanem az utalások után 

elérhetetlenné vált. A sértettek által a bankszámlákra befizetett összegeket a 

vádlott bűntársai felvették és az előzetes megállapodás szerinti személyeknek 

átadták. A vádlottnak már a hirdetés feladásakor sem állt szándékában az 

árucikkeket megküldeni, a hirdetéseket csak azért tette közzé, hogy pénzhez 

jusson. 

A II. rendű vádlott vonatkozásban a bíróság 2021 novemberében ítéletet hozott, 

jelenleg két vádlottal szemben folyik továbbá a büntetőeljárás. 

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


2022.03.02.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem  

B.292/2021. D. J. + 1 társa 

 

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

2022. 03.02. 

 
 

13:00 

 
 

Az ügy lényege: 
 
A szerb állampolgárságú vádlottak ismeretlen személy megbízásából 13 afgán 
állampolgárnak – akik a szerb-magyar határon, meg nem engedett módon, a 
jogszabályi rendelkezések megszegésével léptek be Magyarország területére – 
segítséget nyújtottak a magyar-osztrák határ ugyancsak meg nem engedett módon 
– a jogszabályi rendelkezések megszegésével – történő átlépéséhez.  
A vádlottak között a feladatok megosztása akként történt, hogy míg II. rendű 
vádlott a szerb felségjelzésű, Fiat Ducato személygépkocsival az afgán 
állampolgárokat szállította, addig az I. rendű vádlott a szintén szerb rendszámú, 
Ford Focus típusú személygépkocsival néhány kilométerrel előttük haladt, hogy a 
II. rendű vádlottat telefonon figyelmeztetni tudja egy esetleges hatósági 
ellenőrzésre.  
A 13 afgán állampolgár 2021. augusztusában a szerbiai Szabadka térségében a 
szerb-magyar határon a kerítésen átmászva, meg nem engedett módon, a 
jogszabályi rendelkezések megszegésével léptek be Magyarország területére. Egy 
ismeretlenül maradt személy segítségével történő három óra időtartamú 
gyaloglást követően beszálltak a II. rendű vádlott által vezetett személygépkocsiba, 
majd elindultak Szentpéterfa térségébe.  
A feladatmegosztásnak megfelelően az I. rendű vádlott „előfutóként” 
közreműködve figyelmeztette társát az esetleges közúti ellenőrzésekre; a vádlottak 
célja az volt, hogy az Ausztriába átjutni szándékozó 13 afgán állampolgárnak 
segítséget nyújtsanak a magyar-osztrák határ meg nem engedett módon – a 
jogszabályi rendelkezések megszegésével – történő átlépéséhez.  
Szentpéterfa térségébe a Szombathelyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztályának járőrei a vádlottakat ellenőrzés alá vonták és elfogták. 
A vádlottak 2021. augusztus 28. napjától letartóztatásban vannak. 
 
Megjegyzés:  
 
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


2022.03.03.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem  

B.252/2021. K.M. 

 

kifosztás bűntette (Btk. 
366.§ (1) bekezdés c) 
pontja) és más 
bűncselekmények 

2022. 03. 03. 

 
 

13:00 

 
 

Az ügy lényege: 
 
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott 2020. január 2. napján Szombathelyen, 
az utcán bántalmazta élettársát és neki 8 napon belül gyógyuló sérülést okozott. A 
vád szerint a vádlott ezen kívül 2020. január és április közötti időszakban, 
Vasszilvágyon, több alkalommal tulajdonított el 329.000 forintot meghaladó 
értékben értéktárgyakat, illetve készpénzt a rokonaitól, melyek közül egy 
alkalommal, az éjjeli órákban az ajtót befeszítve jutott be a lakóházba, és az alvó 
sértett mellől lopta el a táblagépét. 
 
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 
 

 

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

