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2023. január 16. – január 20. 
2023.01.17.  

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK  

10. tárgyalóterem (Nagyterem) 

B.8/2022 E.B. 

 

emberölés bűntettének 
kísérlete (Btk. 160. §) (2) 
a) pontja)  

2023. 01. 17. 

2023.01.18. 
 
 

09:00 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott már 2021. október végén 

elhatározta, megöli a feleségét, ezért felkereste ismerősét és 3.000.000 Ft -ot 

ajánlott fel neki, ha segít megölni a sértettet. Az ismerős azonban nem vette 

komolyan a vádlott ajánlatát. 

A vádlott 2021 novemberében az előre eltervezettek szerint a telefonját már 

kora délután kikapcsolta, majd a sértett házához ment gépkocsival – amelyet 

a háztól távolabb leállított –, a ház közelében elrejtőzött, várta a sértett 

érkezését. 

Amikor a sértett az esti órákban megérkezett, a vádlott hátulról elkapta a 

nyakát, őt a házba lökte, miközben közölte vele, hogy most megdöglik, itt a 

vége, majd azért, hogy a sértett ne tudjon segítséget hívni, elvette a 

telefonját, valamint a kezéről letépte a segélyhívásra is beprogramozott 

okosórát, és a magával vitt ragasztószalaggal körbetekerte a nő fejét, 

összefogott csuklóit, később a lábait is. A mindvégig ellenálló, menekülni 

próbáló sértettet azzal fenyegette, hogy itt a vége, megdöglik, illetve elássa 

őt, hogy senki ne találjon rá, miközben fojtogatta, orrát és száját a kezével 

betapasztotta, táskát húzott a fejére, illetve párnát szorított az arcára azzal a 

szándékkal, hogy megölje őt. 

A sértett ellenállása az oxigénhiányos állapottól és a kimerültségtől egyre  

csökkent, a több mint fél órás küzdelmet reménytelennek érezte, elhagyta 

magát. A sértett azonban utolsó erejét összeszedve kihasználta, hogy a 

vádlott rövid időre magára hagyta, a házból kimenekült, és a közelben lakó 

tanú segítségével értesítette a rendőrséget. 

A vádlott a helyszínről megszökött, elfogatóparancs kibocsátását követően 

sikerült elfogni. 

 

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


2023.01.19.  

SÁRVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

2. tárgyalóterem  

B.95/2022 G. R. + társai 

 

csalás bűntette (Btk. 373. 
§) (4) c) pontja)  

2023. 01. 19. 

 
 
 

14:15 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A vádirati tényállás lényege szerint a három román állampolgárságú vádlott  

képesítés és magyarországi bejelentés nélkül, kontár módon végeztek 

bádogozási munkákat. A két sértettől az elvégzett munka értékét 

többszörösen meghaladó munkadíjat kértek, az idős, illetve beteg 

sértetteket a hozzáértésük, és az elvégzett munka értéke tekintetében 

megtévesztették. 

A vádlottak közül ketten 2021 októberében, Sárvár közelében keresték fel a 

rokkant sértettet, a beleegyezését, jóváhagyását nem várták ki, hanem 

nekiláttak a cserére még nem szoruló ereszcsatorna lebontásának. Azt egy 

óra alatt lecserélték, mely munkáért az anyagköltséggel együtt összesen 

800.000 Ft-ot kértek. A sértett nem tudta kifizetni a teljes összeget, ezért őt 

egy sárvári bankautomatához fuvarozták, ahol a pénzt felvette a sértett, és a 

vádlottaknak átadta. 

A vádlottak által szakszerűtlenül elvégzett munka értéke 257.000 Ft volt. A 

bűncselekménnyel a sértettnek okozott 543.000 Ft kár nem térült meg.  

Ezt követően a vádlottak 2022 márciusában, Sárváron keresték fel az idős 

sértettet és felajánlották, hogy az ereszcsatornáját lecserélik. A sértett 

elutasította a vádlottak ajánlatát, ennek ellenére elkezdték felmérni a 

lakóház ereszcsatornáit és rávették a sértettet, hogy cserélje le azokat. A 

sértett megkérdezte, hogy mennyiért végzik el a munkát, a vádlottak pedig 

közölték, hogy 16.000 Ft-ból el tudják végezni a cserét, azt azonban nem 

árulták el, hogy ez az összeg az egész munka díjára vonatkozik-e. A sértett 

beleegyezett, hogy lakóháza udvar felőli ereszcsatornáját lecseréljék, 

azonban a kontár vádlottak az egész ereszcsatorna rendszert lecserélték, 

arra hivatkozással, hogy nem tudják összeforrasztani a régi és az új anyagot. 

A sértett ismételt kérdésére, hogy mennyibe fog kerülni, a vádlottak csak 

annyit mondtak, hogy nem sokba, és engedményt is adnak neki. A 450.000 

Ft értékű, több helyen szakszerűtlenül végzett munkáért az idős sértettől a 

vádlottak végül 950.000 Ft-ot kértek, amit a sértett kifizetett. 

A bűncselekménnyel okozott kár nem térült meg. 

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


 

 

 

2022.10.11.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyaló 

B.246/2021 B.A.+társa 

 

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

2022. 10. 11. 
 
 

13:30 

 
 

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


2022.10.12.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

22. tárgyaló 

B.172/2022 CS. DZS. A. csalás bűntette (Btk. 373. 
§ (5) b)) és más 
bűncselekmény 

2022. 10. 12. 
 
 

08:30 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülést tart csalás bűntette és más bűn-

cselekmény miatt indult büntetőügyben. 

 

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott 2020 júniusában hat személy 

adatait jogosulatlanul megszerezte, majd egy távközlési cég által üzemeltetett 

webáruházból márkás mobiltelefonokat és televíziókat rendelt úgy, hogy az 

online szerződéskötés során e személyek adatait adta meg vevőként, szállítási 

címként pedig benzinkutakon működő átvételi helyeket tüntetett fel. 

A vádlottnak a megrendelt több mint 12.000.000 Ft értékű elektronikai eszközök 

vételárának megfizetése nem állt szándékában, hanem a távközlési céget 

csalárdul megtévesztette. 

A vádlott 1.200.000 Ft értékű elektronikai eszközt vett át, míg a többi megrendelt 

termék átvétele meghiúsult. 

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

