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B.12/2018 B.ZS. vádlott és 
2 társa

Emberölés bűntette és 
más bűncselekmények

2019. 02. 11.
2019. 02. 12. 08:30

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a 3 vádlott 2017. tavaszától elkezdte csicskáztatni a velük egy
zárkában lévő sértettet. 2017. május elejétől a vádlottak napi rendszerességgel
bántalmazták és alázták meg különböző módon a sértettet. A rendszeres bán-
talmazások és kínzások idővel  eldurvultak.  Az ellenőrzések során a sértettet
beküldték a mosdóba illetve a mosdó elé térdeltették, mert oda az őrök nem
láthattak be. Amikor a sértett a bántalmazások miatt vérzett, a szétnyílt sebet
egy öngyújtóval kiégették, a vért feltakaríttatták a sértettel, a véres törölközőt
pedig az ablakon kidobták. A sértett halálának napján a reggeli ébredéskor a
vádlottak észlelték, hogy a sértett a hányásában fekszik a mosdó előtt és hö-
rög. Ekkor kikiabáltak a bv őrnek, hogy baj van és amíg az őr a zárkához ért
megbeszélték,  hogy  nem  mondanak  egymásra  semmit,  azt  fogják  előadni,
hogy valaki más bántalmazta a sértettet. A nappalos szolgálatot ellátó ápoló a
zárkába érve megkezdte a sértett sikertelen újraélesztését. 

Az ügyben a Szombathelyi Törvényszék 2018. szeptember 17. napján előkészí-
tő ülést tartott, ahol a  vádlottak nem ismerték be a bűnösségüket.

A bíróság a 2019. február 11. napjára tűzött tárgyaláson tanúkat, a 2019. febru-
ár 12. napjára tűzött tárgyaláson szakértőket hallgat meg.

Az ügyben ítélet nem várható.
Információ: dr. Kustos Anna Zsófia

sajtószóvivő
0694/314-365/113
KustosA@szombathelyit.birosag.hu
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KÖRMENDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

B.94/2018 I.Cs. vádlott csalás bűntette és más 
bűncselekmények

2019. 02. 11.
12:30

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2016. év első felében a facebookon több olyan sze-
méllyel lépett kapcsolatban akik az év során megrendezésre kerülő Balaton So-
und, Sziget Fesztivál, Be My Lake, valamint a VOLT zenei rendezvényekre keres-
tek belépőjegyet, bérletet és szálláslehetőséget a fesztiválok idejére.

A vádlott annak ellenére, hogy nem voltak a birtokában ilyen belépőjegyek és
bérletek,  sem pedig szállás nyújtási  lehetőségekkel  sem rendelkezett,  mégis
megvételre ajánlotta azokat, és a sértettek az előlegeket és foglalókat jellemző-
en a vádlott nevén lévő bankszámlaszámra el is utalták.

A vádlott összesen 90 sértettnek okozott több mint 4 és fél millió forint kárt,
amelyből alig 1.300.000 Ft térült meg.

Az ügyben a bíróság előkészítő ülést tart. 
Információ: dr. Kustos Anna Zsófia

sajtószóvivő
0694/314-365/113
KustosA@szombathelyit.birosag.hu
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