
SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. november 29. – december 03. 

 
 

2021.11.29.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

10. tárgyalóterem (Nagyterem) 

B.95/2021 B.T.+39 társa 

 

bűnszervezetben 
bűncselekmény 
felismerésére vagy 
elhárítására idős koránál 
fogva korlátozottan képes 
személy sérelmére 
elkövetett csalás bűntette 
(Btk. 373. § (1), (4) 
bekezdés c) pont) és más 
bűncselekmények 

2021. 11. 29. 

2021. 11. 30. 

2021. 12. 01. 
 
 

08:50 

 

 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság tárgyalást tart a bűnszervezetben elkövetett a 

bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korláto-

zottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntette (Btk. 373. § 

(1),(4) bekezdés c) pont) és más bűncselekmények miatt indult büntetőügy-

ben 

 

A Szombathelyi Járási Ügyészség 52 vádlottal szemben emelt vádat, az el-

járás korábbi szakaszaiban 12 vádlott tett bűnösségére is kiterjedő beismerő 

vallomást. Vonatkozásukban a bíróság az ügyet elkülönítette és jogerős, bű-

nösségüket megállapító ítéletet hozott. 

 

Az elkövetői csoport jellemzően idős sértetteket ingyenes egészségi állapot-

felmérés ígéretével telefonon vagy levélben felkeresett az ország egész terü-

letén, majd az állapotfelmérés ürügyén orvosi végzettséggel nem rendel-

kező, de egymást orvosnak, professzornak tituláló elkövetők halálos beteg-

ségeket diagnosztizáltak a sértetteknél, amelyek gyógyítására kizárólag az 

általuk forgalmazott rossz minőségű termékek voltak hivatottak. A sértettek 

a megtévesztés, és a halálos betegségektől való félelmük hatására megvásá-

rolták a több százezer forintos termékeket. 
 

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


2021.12.02.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem  

B.180/2021 M.S.Z.+társa 

 

embercsempészés 
bűntette (Btk. 353. § (3), 
e) pont)  

2021. 12. 02. 

 
 

08:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülést tart üzletszerűen és bűnszer-

vezetben elkövetett embercsempészés miatt indult büntetőügyben 

 

A vádirati tényállás lényege a jelenleg letartóztatásban lévő két magyar férfi 

négy alkalommal szállított az országban engedélyek nélkül tartózkodó kül-

földi állampolgárokat a déli határtól a magyar-osztrák határ közelébe 2021 

januárjában. 

 

Az egyik férfi megegyezett a másik férfival abban, hogy fuvaronként 

70.000 forintot fizet a szállításért cserébe. A megbízó minden alkalommal 

elküldte egy internetes alkalmazáson keresztül annak a helynek a földrajzi 

koordinátáit, ahol másnap a sofőrnek fel kellett venni a déli határt a jogsza-

bályi rendelkezések megszegésével átlépő külföldi személyeket, majd meg-

adta a célállomás koordinátáit is.  

 

A sofőr az első alkalommal felvett három személyt Kőszeg térségében, a 

második alkalommal szállított négy embert Peresznye térségében, a harma-

dik esetben felvett három külföldit pedig Bucsu térségében rakta ki az autó-

ból. 

 

A rendőrség a negyedik alkalommal elfogta a sofőrt Szombathely mellett, 

amint három, Szeged környékén felvett szír állampolgárt szállított, a célál-

lomás Bucsu térsége lett volna. 

 

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


2021.12.02.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem  

B.209/2021 Z.T.+társa 

 

embercsempészés 
bűntette (Btk. 353. § (2) 
a), b) és c) pont) és más 
bűncselekmények 

2021. 12. 02. 

 
 

10:00 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülést tart embercsempészés és kábí-

tószerbirtoklás miatt indult büntetőügyben 

 

A vádirati tényállás lényege az osztrák nőt és orosz férfit Szombathelyen, az 

Ipari úton fogtak el 2021 februárjában, amint három szír és két másik sze-

mélyt szállítottak azzal a céllal, hogy segítsenek nekik illegálisan Ausztri-

ába jutni. Az öt utas a jogszabályi rendelkezések megszegésével jutott be 

Magyarországra a szerb-magyar határon keresztül. A vádlottak egy erdő 

szélén vették fel őket, majd indultak el velük a nyugati határ felé. 

 

Az osztrák nő kábítószer hatása alatt vezette a gépkocsit, véréből a marihu-

ána hatóanyagát mutatták ki, ezért az ügyészség bódult vezetéssel is vádolja 

őt. A nő szervezetében továbbá kokain és ópium is volt, a társa pedig amfe-

tamint és metamfetamint fogyasztott az elkövetés előtt. A rendőrök csekély 

mennyiségű heroint is találtak a nő táskájában. 

 

 

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

