
SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. június 13. – június 17. 

 
2022.06.14.   

 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

18. tárgyalóterem   

B.56/2021. H. GY. + 1 társa 

 

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

2022. 06. 14. 
 
 

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


2022.06.16.   

 

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK  

13/A. tárgyalóterem   

B.11 /2022 G. A.+ társa 

 

kábítószer kereskedelem 
bűntette (Btk. 176.§ (3) 
bekezdés) 

2022. 06. 16. 
 
 

09:00 

 
 

Az ügy lényege: 

 
A Szombathelyi Törvényszék előkészítő ülést tart jelentős mennyiségű 
kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult 
büntetőügyben. A vádirati tényállás lényege szerint az egyik vádlott 2018 
áprilisától 2019 szeptemberéig terjedő időben a darkneten rendelt 11 
alkalommal egy Szombathely közeli községben lévő lakcímére a saját, valamint a 
felesége nevére több mint egy kg speed-et, amelyből kereskedés céljából 
értékesített a másik vádlottnak 731.000 Ft-ért. A megrendelt kábítószer egy 
részét a német vámhatóság a frankfurti reptéren csomagellenőrzés során 
lefoglalta és megsemmisítette.  A másik vádlott a társától vásárolt és a darknetről 
rendelt további összesen több mint fél kg kábítószert több személynek 
értékesítette. 
 
A vádlottak terhére rótt bűncselekmény öt évtől húsz évig terjedő vagy 
életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető.  
 

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

