SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK
2022. március 21. – március 25.
2022.03.23.

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG
22. tárgyalóterem
B.9 /2022

H.M.

csalás bűntette és más
bűncselekmények (Btk.
373.§ (3) bekezdés b)
pontja)

2022. 03. 23.

08:30

Az ügy lényege:
A vádlott 2019. márciusától napjától a sértett kft. vezető tisztségviselője, ügyvezető
igazgatója volt.
A vádirati tényállás lényege szerint vádlott munkavégzése során kiküldetéseken
vett részt. Ezek elszámolása úgy történt, hogy havi rendszerességgel e-mailben
elküldte a kiküldetések adatai t, ami alapján kiállításra került az adott hónapra a
kiküldetési rendelvény, majd azt továbbították a bérszámfejtésnek; ezt követően
került kifizetésre a kiküldetési díj a vádlottnak. A vádlott több esetben a valóságban
meg nem történt kiküldetésekről adott adatokat, amik alapján elkészültek a
kiküldetési rendelvények, és a vádlott részére jogosulatlanul került kifizetésre a
kiküldetési díj. A vádlott ezzel 2019. április és 2020. január hónapja között összesen
395.468 Ft kárt okozott a sértettnek, mely nem térült meg.
Emellett a sértett folyószámlájához a vádlott 2019 májusa és 2020 márciusa
hozzáfért, a számlához tartozó bankkártya rá volt bízva, azonban abból kizárólag a
sértett működésével kapcsolatos, azzal összefüggő kiadásokat teljesíthetett. A
vádlott 2019 októberében és novemberében a fenti bankkártyát több alkalommal
magáncélra használta, ezzel összesen 423.544 Ft kárt okozott a sértettnek, melyből
2019. október 22. napján 276.565 Ft-ot megtérített.
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

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG
22. tárgyalóterem
B.11 /2022

K.Gy.Z.

hulladékgazdálkodás
rendje megsértésének
bűntette (Btk. 248.§ (2)
bekezdés)

2022. 03. 23.

09:30

Az ügy lényege:
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott jelentős mennyiségű hulladékot
rakott le egy földútra az egyik Vas megyei községben, 2021 áprilisában.
A vádirat szerint a vádlott 50 méter hosszan és 2-3 méter szélességben terítette
el a 26,5 m³ építési és bontási törmeléket, ami főleg téglát, cserepet, csempét,
járólapot és betont tartalmazott.
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

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG
22. tárgyalóterem
B.107 /2021

SZ.G.+6 társa

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

2022. 03. 23.

10:00

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:
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

2022.03.24.

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK
13/A. tárgyalóterem
Bf.79 /2021.

M.D. + 1 társa

rablás bűntette (Btk.
365.§ (3) bekezdés b)
pontja) és más
bűncselekmények

2022. 03. 24.

09:00

Az ügy lényege:
A Szombathelyi Törvényszék, mint másodfokú bíróság nyilvános ülést tart a
felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények miatt indult
ügyben.
Az elsőfokú döntés részletei itt olvashatóak:
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20210616/kulonosvisszaeso-es-tarsa-rabolt-ki-tinedzsereket-fo-teren

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

