
SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 

2023. február 20. – február 24. 
 

 

 

2023.02.21. 

SÁRVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

2. tárgyalóterem  

B.145/2021 M.P. 

 

közúti baleset okozásának 
vétsége (Btk. 235. §) (2) c) 
pontja)  

2023. 02. 21. 
 
 

12:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint a vádlott a nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló 

járműszerelvénnyel már az autóbusz mellett haladt, amikor észrevette a 

szemből érkező személygépkocsit; ekkor lassított, majd vészfékezett, és 

megpróbált visszatérni a busz mögé.  

A személygépkocsi vezetője balra kormányozta az autóját, hogy elkerülje az 

ütközést a teherautóval, és nekiütközött a vádlott előtt haladó busz elejének.  

A személyautó az ütközés erejétől az árokba csapódott, vezetője és utasa 

meghalt a balesetben. 

A busz letért az útról a jobb oldali árokba, ahol az oldalára dőlve állt meg. Az 

autóbusz három utasa súlyos, hét utasa és a sofőr pedig könnyű sérülést 

szenvedett a balesetben. 

A vádirat szerint a baleset azért következett be, mert a vádlott, aki a 

megengedett legnagyobb sebességet is átlépte, úgy előzött, hogy az előzés 

feltételei nem álltak fenn. 

 

Megjegyzés: 

 

A sajtó és hallgatóság részvétele regisztrációhoz kötött. További 

információ: 

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

tracio 

 

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia 

sajtótitkár 

+36-30-84-88-619 

KustosA@birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

2023.02.23. 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem  

B.234/2022 F. G. és társa 

 

sikkasztás bűntette (Btk. 
372. § (6) bekezdés b) 
pont) és más 
bűncselekmény 

2023. 02. 23. 

 
 
 

08:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülést tart különösen nagy értékre 
üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és hamis magánokirat 
felhasználásának vétsége miatt indult büntetőügyben. 

A vádirati tényállás lényege szerint a könyvelőként dolgozó vádlottakat egy 
szombathelyi gazdasági társaság a könyvelési feladatok ellátása mellett 
azzal is megbízta, hogy a készpénzes árbevételüket a társaság folyószámláira 
fizessék be. A vádlottak a bankszámlák felett rendelkezési jogot kaptak, 
azokról utalásokat is teljesíthettek. 

A két könyvelő a rájuk bízott összegeket azonban csak részben, vagy 
egyáltalán nem fizette be a sértett társaság folyószámláira, így összesen 68 
millió forintot tulajdonítottak el jogtalanul. Cselekményüket a könyvelésben 
feltüntetett valótlan kölcsönköveteléssel leplezték.    

A vádlottak ezen kívül a sértett gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek 
tudta és beleegyezése nélkül – a megbízási díjukon felül – minden hónapban 
olyan összegeket is utaltak át maguknak, melyekről valótlan tartalmú 
számlákat állítottak ki és helyeztek el a könyvelésben. Az elkövetők ezzel a 
módszerrel további 39 millió forintot sikkasztottak el.       

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 
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