
SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. május 02. – május 06. 

 
2022.05.03.   

 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

18. tárgyalóterem   

B.56/2021. H. GY. + 1 társa 

 

csalás vétsége (Btk. 373.§ 
(2) bekezdés a) pontja) 

2022. 05. 03. 

 
 

13:00 

 

 

Az ügy lényege: 
 
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlottak 2019. novemberében megjelentek 
az időskorú sértett szombathelyi lakásánál azzal az ürüggyel, hogy késélezést 
vállalnak. A vádlottak részére sértett 10 db kést adott át élezésre. A vádlottak 
magukkal vitték a késeket, majd néhány perc elteltével visszamentek a sértetthez 
és odaadták a késeket azzal, hogy a munkát elvégezték, és az élezésért 45.000 Ft-
ot kértek, amit meg is kaptak. 
 
Ezt követően december hónapban egy másik szombathelyi lakost ejtettek 
tévedésbe azzal, hogy késélezést végeznek. Ebben az esetben a vádlottak részére a 
sértett két kést és egy ollót adott át, melyeket néhány perc elteltével a vádlottak 
vissza is adtak a sértettnek, és a munkáért 7.600,- Ft-ot kértek, azonban csak 7.000,- 
Ft-ot kaptak. A sértett a pénz kifizetése és a vádlottak távozása után észlelte, hogy 
a vádlottak nem élezték meg az eszközeit. 
  
A vádlottak a vállalt késélezést egyik alkalommal nem végezték el, a sértetteket 
jogtalan haszonszerzés végett tévedésbe ejtették, az okozott kár nem térült meg. 
 
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


2022.05.04.   

 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

22. tárgyalóterem   

B.107 /2021 SZ.G.+6 társa 

 

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

2022. 05. 04. 
 
 

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 k i 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 

 

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

