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SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem  

B.246/2021 B.A.+társa 

 

csalás bűntette (Btk. 373. 
§ (4) b))  

2022. 07. 12. 
 
 

08:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság tárgyalást tart csalás bűntette és más bűncselek-

mények miatt indult büntetőügyben. 

 

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott megállapodott két bűnsegédével, 

hogy mindketten saját nevükön bankszámlákat nyitnak, amelyre érkező, a 

bűncselekmények elkövetéséből származó összegeket felveszik és a vádlottnak 

vagy az általa küldött személyeknek átadják, amiért a számlára érkezett pénz 

mintegy 10%-át megtarthatják. A számlák megnyitását követően a 

számlaszámokat a két férfi a vádlott tudomására hozta, aki ismeretlen 

személyek közreműködésével több internetes portálon adott fel hirdetéseket, 

melyekben kedvező áron eladásra kínált különböző használt árucikkeket, 

többek közt autót, mobilházat, kerti traktort, medencét, műszaki cikkeket, 

elektromos kézi szerszámokat. A vádlott és ismeretlen társai a hirdetésre 

jelentkező sértettekkel telefonon keresztül megállapodtak, hogy miután a 

megvásárolni kívánt termék vételárát, illetve előlegét a megadott számlára 

utalják, a jóváírást követően a megrendelt árut megküldik.  

A vádlott a sértetteket tévedésbe ejtette, az általuk megrendelt és kifizetett vagy 

megelőlegezett ingóságokat nem küldte meg nekik, hanem az utalások után 

elérhetetlenné vált. A sértettek által a bankszámlákra befizetett összegeket a 

vádlott bűntársai felvették és az előzetes megállapodás szerinti személyeknek 

átadták. A vádlottnak már a hirdetés feladásakor sem állt szándékában az 

árucikkeket megküldeni, a hirdetéseket csak azért tette közzé, hogy pénzhez 

jusson. 

A II. rendű vádlott vonatkozásban a bíróság 2021 novemberében ítéletet hozott, 

jelenleg két vádlottal szemben folyik továbbá a büntetőeljárás. 

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


2022.07.13.  

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 

2022. 07. 13. 

 
 
 

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


 

2022.07.13.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem  

B.288/2021 L.J. + 2 társa 

 

zsarolás bűntette (Btk. 
367. §) (2) b) pontjai) és 
más bűncselekmény  

2022. 07. 13. 
 
 

10:00 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A vádirati tényállás lényege szerint a sértett 2021. március közepétől a 

Szombathelyi Országos BV. Intézet töltötte jogerős szabadságvesztés 

büntetését, ahol zárkatársai voltak az I. rendű és II. rendű  vádlott. 

Az I. rendű vádlott felszólította a sértettet, hogy menjen be vele a zárka 

mellékhelyiségbe, ahol közölte vele, hogy tudomása van arról, hogy a sértett 

olyan bűncselekmény miatt került ide, melyből sok pénze származhatott. 

Erre a sértett elmondta neki, hogy egyáltalán nem rendelkezik nagyobb 

pénzösszeggel, mire Lakatos József I. rendű vádlott egy ízben tenyérrel arcon 

ütötte őt, és közölte vele, hogy ne tagadja ezt le, majd hozzáfűzte, hogy mivel 

neki anyagi problémái vannak, ezért a sértett egymillió forintot fizessen neki, 

melyért cserébe gondoskodni fog a sértett védelméről, s arról is , hogy 

megkapja a feltétételes kedvezményt. Ugyanakkor amennyiben a sértett 

nem fizet, arra az esetre azzal fenyegette meg őt, hogy az ittléte során baja 

fog történni, pokollá teszi az életét, továbbá a sértett kint lévő 

családtagjainak is baja lesz ebből, mely fenyegetését azzal nyomatékosította, 

hogy a napokban fog szabadulni a börtönből a II. rendű vádlott, aki a sértett 

családjáról úgymond „gondoskodni” fog. 

Ezt követően a zárkában I. rendű vádlott arra szólította fel a sértettet, hogy 

mutassa meg a holmiját neki, mely felszólításnak a sértett nem mert 

ellentmondani, s miközben a szekrényből a dolgait kifelé pakolta, az I. rendű 

vádlott őt két ízben tenyérrel arcon ütötte, majd a sértett Bibliáját megfogta 

és azzal is arcon ütötte őt, miközben azt mondta, hogy „mi a faszt dugdosol, 

biztos valamit a családodról”. Ezt követően a sértettnek minden holmiját meg 

kellett mutatnia neki, így bírósági papírjait, levelezéseit, fényképeit, 

telefonszámait, majd részletesen kellett mesélnie életéről, családjáról.  

Ezután ismét a mosdóba mentek, ahol mindkét vádlott arról kezdett beszélni, 

hogy a sértettnek mindenképpen fizetnie kell, s az egymillió forinton felül egy 

autót is kell adnia az I. rendű vádlott feleségének, III. rendű vádlottnak. 

Amennyiben a sértett nem fizet, úgy II. rendű vádlott bántalmazni fogja a 

sértett családját. Ekkor a sértett közölte velük, hogy nincsen pénze, mire az 

I. rendű vádlott ököllel bordáin megütötte őt, s újfent közölte vele, hogy 

nemfizetés esetére baja lesz a sértett családjának. Az I.r. vádlott azt is közölte 

a sértettel, hogy amikor a sértett másnap beszél a feleségével, neki mondja 

azt, hogy a pénzre baráti kölcsönként van szükség. 

Másnap a sértett azonban mindent elmondott skype-on a feleségének, majd 

az erre rákövetkező nap, az esti órákban az I. rendű vádlott ismét a mosdóba 

„invitálta” a sértettet, ahová ismét behívta II. rendű vádlottat, és a negyedik 

zárkatársukat is,és I. rendű vádlott azt mondta a sértettnek, hogy ha nem 

fizet, akkor a negyedik zárkatársuk fogja megszurkálni. Ezután II. rendű 

vádlott fenyegetőleg közölte a sértettel, hogy ő másnap fog szabadulni, és ha 



nem fizet a sértett, meg fogja keresni a sértett családját és azt is mondta, 

hogy kapcsolatba lesz a III. rendű vádlottal és  szemrebbenés nélkül bántani 

fogja a sértett családját, ha erre utasítást kap feleségén keresztül I. rendű 

vádlottól. 

Az I. rendű vádlott átadta felesége, a III. rendű vádlott  részére a sértettől 

megszerzett sértett feleségének a telefonszámát, akinek elmondta, hogy a 

fentiek szerint pénzhez fognak jutni a sértettől annak feleségén keresztül. 

A  III. rendű vádlott ezután fel is hívta a sértett feleségét, akivel megbeszélte 

hogy a pénzátadásra az M7-es autópálya Székesfehérvár mellett lehajtójánál 

fog sor kerülni, a benzinkút mellett. A sértett felesége és a III. rendű vádlott 

a megbeszéltek szerint találkoztak a benzinkúton, ahol összesen 1.200.000 

Ft került átadásra a III. rendű vádlott részére. A sértett felesége megkérdezte, 

hogy most így, hogy fizettek, ugye nem fogják többé bántani a férjét, mire III. 

rendű vádlott közölte vele, hogy „a férjem védelme alatt áll, többet nem 

érheti bántódás”. Ezután III. rendű vádlott megpróbálta elhagyni a helyszínt, 

de a rendőrség a helyszínen elfogta őt. 

 

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 
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