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SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK  

13/A. tárgyalóterem   

B.18/2018 G.G. 

 

az előre kitervelten elkö-
vetett emberölés bűntett-
ének kísérlete (Btk. 160. § 
(1) és (2) bekezdés 
a/ pontja) és más 
bűncselekmények miatt  

2020. 11. 30. 
 
 
 

12:00 
 

 

 

Az ügy lényege: 

 

A sértett szakított a vádlottal, aki ebbe nem tudott belenyugodni, ezért 
rendszeresen hívogatta, üzeneteket küldött neki. A vádlott több üzenetében a 
sértettet megöléssel fenyegette meg. 2017 decemberében a vádlott lakóhelyéről 
Szombathelyre utazott azért, hogy bosszút álljon a sértetten. Magával vitt egy 
konyhakést és egy tőrkést, ekkor az éjszakát a városban sétálgatva töltötte. 
Másnap reggel a sértett háza előtt elrejtőzött, magához vett egy fahusángot, 
majd a járdán elhaladó sértettet azzal többször fejbe vágta és közben azt 
mondogatta, hogy „most meglakolsz, megdöglesz, halj meg”. A földre került 
sértettet további 3-4 alkalommal megütötte., majd eldobta a fahusángot, ráült a 
sértett felsőtestére, elővette a 14.5 cm pengehosszúságú konyhakést és többször 
megszúrta a sértett arcát, nyakának bal oldalát. A sértett erősen védekezett, 
ennek köszönhetően kiszabadult és elmenekült segítséget kérni. A vádlott 
elmenekült a helyszínről, aznap fogták el a rendőrök a Szombathely felé vezető 
vasúti sínek mentén. 

A Vas Megyei Főügyészség 1 rb előre kitervelten elkövetett emberölés 
bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat. 

 

Megjegyzés: 
Az ügyben ítélethozatal várható.   

A sajtó részvétele regisztrációhoz kötött. 
További információ: 
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio 
 

 

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia 

sajtótitkár 

+3630-84-88-619 

KustosA@szombathelyit.birosag.hu 

 

 

https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio
mailto:KustosA@szombathelyit.birosag.hu


2020.12.02.   

 

 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem 

B.246/2020 S.R.Z.+1 fő 

 

zsarolás bűntette (Btk. 
367.§ (1)) 
 

2020. 12. 02. 
 
 
 

08:30 
 

 

 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülést tart zsarolás bűntette miatt indult 
büntetőügyben. 
 
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlottak 2019. szeptemberében H. L. 
sértettet, 2019.  novemberében pedig B. L. J. sértettet megfenyegették azzal, 
hogy ha a sértettek nem adnak át a vádlottaknak meghatározott pénzösszeget, 
akkor nyilvánosságra hozzák a sértetteknek a II. r. vádlott 13 éves húgával 
folytatott szexuális viszonyát. 
 
A vádlottak 2019. szeptember elején – pontosabban meg nem határozható 
időpontban – H. L. sértettet megfenyegették azzal, ha nem ad át nekik 300.000 
Ft-ot, akkor feljelentik a rendőrségen és elmondják mindenkinek, hogy H. L. 
sértett szexuális viszonyt folytatott II. r. vádlott 13 éves húgával. A vádlottak 
telefonról lejátszottak egy beszélgetést, amely H. L. sértett és II. r. vádlott húga 
között zajlott le. H. L. sértett azt mondta a vádlottaknak, hogy nincs pénze és nem 
is akar nekik adni, mire vádlottak kiabálni kezdtek a sértettel, valamint I. r. vádlott 
a telefonjának szélével megütötte a sértett arcát. A fenyegetés és erőszak 
hatására H. L. sértett 180.000 Ft-ot  átadott I. r. vádlottnak, majd ezt követően I. 
r. vádlott kiütötte a sértett kezéből a pénztárcát, és az abban lévő további 25.000 
Ft-tal együtt felvette a földről és elrakta. Egy hét múlva vádlottak további 80.000 
Ft-ot követeltek a sértettől, azonban ezt már a sértett nem fizette ki nekik. 
 
A vádlottak 2019. novemberében megfenyegették B. L. J. sértettet, hogy ha nem 
ad át nekik 300.000 Ft-ot, akkor lejátsszák a sértett feleségének azt a 
beszélgetést, amely a B. L. J.  sértett és II. r. vádlott húga között zajlott le. A 
fenyegetés hatására a sértett a 300.000 Ft-ot átadta I. r. vádlottnak. Ezt követően 
az I. r. – II. r. vádlott jelenlétében – ismét megfenyegette B. L. J. sértettet, azzal, 
ha nem ad át nekik 500.000 Ft-ot, akkor elmondják a feleségének a szexuális 
viszonyt, valamint bemennek a rendőrségre és feljelentik a sértettet. A 
fenyegetés hatására a  sértett átadott – II. r. vádlott jelenlétében – 1.565 Eurót 
(526.622 Ft) I. r.  vádlottnak. A helyszínről való távozást követően a vádlottakat a 
nyomozó hatóság tagjai elfogták, I. r. vádlottól az 1.565 Eurót lefoglalták és B. L. 
J. sértettnek visszaszolgáltatták. 
 

Megjegyzés:  
A sajtó részvétele regisztrációhoz kötött. További információ: 
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio 
 

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


Információ: dr. Kustos Anna Zsófia 

sajtótitkár 

+3630-84-88-619 

KustosA@szombathelyit.birosag.hu 

 

mailto:KustosA@szombathelyit.birosag.hu

