
SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. november 02. – november 04. 
 

2022.11.02.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem  

B.53/2022 H.R.I. 

 

csalás bűntette (Btk. 373. 
§ (5) bekezdés b) pont) és 
más bűncselekmények 

2022. 11. 02. 

 
 
 

09:00 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság csalás bűntette és sikkasztás bűntette miatt 
tárgyalást tart. A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott a 2018-as és 
2019-es években, Vas megyében ingatlanközvetítői tevékenysége során 
károsított meg sértetteket.  

A vádlott az első esetben azt ígérte ügyfeleinek, hogy árverésen megvásárol 
részükre egy lakást, akik ezért több mint 10 millió forintot adtak át neki. Az 
elkövető a lakást nem vásárolta meg, az nem is állt szándékában, az átvett 
pénzt pedig elköltötte. 

A vádlott egy másik ingatlan értékesítése kapcsán foglalót és 
vételárrészletet vett át a vevőtől, aminek csak egy elenyésző részét adta át 
az eladónak, a rábízott összeg nagy részét elköltötte. A sikkasztással közel 
1,8 millió forint kárt okozott a sértettnek. 

A harmadik esetben a vádlott vállalta a sértett ingatlanának értékesítését, 
ezért 600.000 forintot kapott közvetítői díjként, az adásvételt azonban nem 
állt szándékában lebonyolítani, így a sértettet megtévesztette és neki kárt 
okozott.        

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


2022.11.03.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem  

B.156/2022 N.A. 

 

sikkasztás bűntette (Btk. 
372. § (5) bekezdés b) 
pontja) és más 
bűncselekmény  

2022. 11. 03. 
 
 

09:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett 
sikkasztás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 
előkészítő ülést tart. A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott egy Vas 
megyei községben működő gazdasági társaság ügyvezetőjeként, a cég 
házipénztárából három éven keresztül jogtalanul összesen több mint 38 
millió forintot vett fel. A vádlott a kivett összegekkel, továbbá egy 709 ezer 
forint értékű, a cég tulajdonában álló tárgyi eszközzel nem számolt el, azokat 
a saját céljaira használta fel, illetve eltulajdonította. 

Az elkövető ezen kívül az elektronikus cégeljárásban valótlan tartalmú 
taggyűlési határozatokat és egy taggyűlési jegyzőkönyvet is benyújtott. 

 

Megjegyzés: 

A sajtó és hallgatóság részvétele regisztrációhoz kötött. További információ: 

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

 

 
 

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

