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A vádirat szerint röviden: Az elsőrendű vádlott férfi és a negyedrendű 

vádlott nő házastársak. A negyedrendű vádlott nő testvére az ötöd rendű 

vádlott férfi, és az ő ismerőseik a másodrenű és harmadrendű vádlottak. A 

vádlottak 2020-ban mindannyian egy településen éltek. 

 

Az elsőrendű vádlott ismerősei külföldön – az Egyesült Királyságban - éltek 

és a vádlott tudomásával csalási bűncselekményeket követtek el úgy, hogy 

külföldi telefonszámokról véletlenszerűen kiválasztott idős sértetteket 

hívtak fel a telefonkönyvből kiválasztható telefonszámokon. A sértetteknek 

valótlanul állították, hogy közeli hozzátartozójuk autóbalesetet okozott, és 

az ezzel kapcsolatos költségek fedezéséhez, illetve annak érdekében, hogy 

ne tegyenek feljelentést, készpénzt kértek. Az elkövetők a telefonhívás 

során magukat a sértett balesetet szenvedett hozzátartozójának is kiadták 

és ekként kérték a hozzátartozójukért aggódó sértetteket arra, hogy egy 

hozzájuk odaküldött személynek nagy összegű készpénzt vagy egyéb 

értékeket, ékszert adjanak át. A külföldön élő elkövetők a pénzösszegek 

átvételéhez Magyarországon élő ismerőseiket használták fel futárként, 

akiket a bűncselekmények részleteiről tájékoztattak, őket a helyszínekre 

irányították telefonon keresztül, majd tőlük meghatározott összegű jutalék 

levonását követően a sértettektől kicsalt összegek külföldre utalását kérték. 

 

Az elsőrendű vádlott 2020. júniusában két alkalommal nyújtott segítséget 

a fenti módon csalások elkövetéséhez. Telefonon közölték vele, hogy 

melyik városba kell utaznia a kicsalt értékek átvétele érdekében, ezért 

jutalékot ígértek neki. Az elsőrendű vádlott ezért szervezte be vádlott-

társait, akik futárként vették át a sértettektől a pénzt és ékszereket 

tartalmazó borítékokat, tudva azt, hogy az elkövetők tévedésbe ejtésének 

hatására adják át azokat a sértettek. 

 

2020. június 25-én az elsőrendű vádlott telefonon felhívta a másodrendű 

vádlottat, hogy utazzanak együtt – egy ismeretlenül maradt személy által 

vezetett - személygépkocsival Pécsre és az ott tévedésbe ejtett sértettektől 

kicsalt pénzt vegye át, ezért 10.000 forintot ígért neki. A másodrendű 

vádlott ebbe beleegyezett. Ezen a napon Pécsre utaztak, a másodrendű 

vádlott gyalog ment – egy külföldi telefonhívással tévedésbe ejtett - idős nő 

házához, aki egy lezárt borítékban 115 eurót, 1400 USA dollárt és 20.000 

forintos címletekben 1.000.000 forintot adott át a másodrendű vádlottnak, 



aki ezután visszament az autóhoz és átadta az elsőrendű vádlottnak a 

borítékot.  

A vádlottak az idős koránál fogva bűncselekmény felismerésére, 

elhárítására korlátozottan képes sértett nőnek 1.418.803 forint kárt 

okoztak. 

 

Az idős sértett nőtől kicsalt összegből az elsőrendű vádlott élettársa, a 

negyedrendű vádlott 2020. június 26-án délelőtt 600 USA dollárt és 400.000 

forintot adott fel átutalási rendszeren keresztül egy nő nevére az Egyesült 

Királyságba egy székesfehérvári üzletben, majd az ötöd rendű vádlott 

ugyanott 325 USA dollárt és 264.401 forintot adott fel egy férfi nevére az 

Egyesült Királyságba. A pénzfeladást bonyolító két vádlott tisztában volt 

azzal, hogy az általuk elküldött pénz bűncselekményből származik. 

 

2020. június 27-én – a fentihez hasonlóan – az elsőrendű vádlott egy 

ismerősét, egy nőt kért meg arra, hogy Pécsre szállítsa, és a harmadrendű 

vádlottat kérte meg arra, hogy utazzon vele, szintén bűncselekményből 

származó pénzek átvétele céljából és tájékoztatta arról, hogy futárként lesz 

rá szükség. Ezen a napon egy szintén idős, sértett nőtől, zárt borítékban 

3300 eurót, 2500 USA dollárt, 170.000 forintot, 3 db aranygyűrűt és 4 db 

nyakláncot – 900.000 forint értékben - vett át a harmadrendű vádlott, akit 

az elsőrendű vádlott küldött a sértett lakásához a külföldi telefonhívás 

utasításai alapján. Az elkövetők a sértettnek összesen 3.030.810 forint kárt 

okoztak, majd ismeretlen módon juttatták az Egyesült Királyságba a pénzt 

és az ékszereket. 

 

Az ügyészség az első-, másod- és harmadrendű vádlottakat, mint 

bűnsegédeket, a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős 

koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett csalás bűntettével, a negyed és ötöd rendű 

vádlottakat pénzmosás bűntettével vádolja. 

 

A bíróság előkészítő ülést, majd tárgyalást tart az ügyben. 

 

Információ: Dr. Barkaszi Attila  

sajtószóvivő 

+36- 30-990-4247  

barkaszia@pecsit.birosag.hu 
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5.B.35/2021 

ELMARAD A 

TÁRGYALÁS! 

F. B.L. és 

18 társa 

különösen nagy 

értékre, üzletszerűen 

elkövetett sikkasztás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2023.01.17. 

2023.01.18. 

2023.01.19. 

9:00 
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A vádirat szerint röviden: A sértett egy országos pénzintézet dél-dunántúli 

régiójának vidéki regionális szervezeti egysége, a Baranya, Tolna, Somogy 

és Zala megye területén működő igazgatóságok. 

Az elsőrendű vádlott a vádbeli időszakban, 2010-2017. között régióvezetői 

munkakörben dolgozott a bank pécsi székhelyén. A másod-, harmad-, 

negyed- és ötöd rendű vádlottak közvetlen irányítása alatt dolgozó 

munkatársai voltak, jóváhagyási és aláírási jogkörrel rendelkeztek. 

A vádbeli időszakban az elsőrendű vádlott, a régióvezetői pozíciójával 

visszaélve a magánéleti szükségleteinek fedezésére fokozatosan olyan 

munkahelyi légkört és ügyviteli gyakorlatot épített ki, ami jelentős részében 

a sértett pénzeszközeinek és humán erőforrásainak magáncélú 

felhasználásán alapult. Az elsőrendű vádlott rendszeresen intéztette 

beosztottjaival a saját és családtagjai magánjellegű bevásárlásait, postai 

küldeményeinek feladását és átvételét, vagy használta fel a sértett 

titkárságának reprezentációs keretét, továbbá színlelt utazási 

elszámolásokat készíttetett beosztottjaival, melyek összegeit az érintett 

beosztottaktól a pénztári kifizetést követően beszedte és eltulajdonította. 

Az elsőrendű vádlott számos alkalommal vásárolt a vádbeli időszakban 

magánfelhasználású lakástextil termékeket, továbbá magáncéllal 

szálláshely, illetve vendéglátóipari szolgáltatásokat vett igénybe, amely 

vásárlásaival, szállodai, éttermi fogasztásaival kapcsolatban közvetlenül 

beosztottjai útján megállapodott az érintett szolgáltatást nyújtó 

gazdálkodó szervezetek képviselővel, hogy a magáncélú fogyasztásáról 

kibocsátott számlákat a szolgáltató a sértett, mint vevő nevére állítsa ki és 

annak összegét, majd a sértett átutalással fogja kifizetni. Az elsőrendű 

vádlott ezen cselekményeinek leplezéséhez a másodrendű, a 

harmadrendű, a negyedrendű vádlottak nyújtottak segítséget. 

Az elsőrendű vádlott 2010. évtől kezdődően saját tulajdonú ingatlanait 

érintő felújítási munkákat végeztetett egy Kft.-vel, erre tekintettel azt az 

utasítást adta az üzemviteli területen dolgozó másodrendű és ötöd rendű 

vádlottaknak, hogy a sértettet érintő felújítási munkálatokra e Kft.-vel kell 

szerződni, illetve összeghatártól függő pályáztatási kötelezettség esetén ezt 

a Kft.-t kell pályázati nyertesnek nyilvánítani. 

Az elsőrendű vádlott a rendelkezése alatt álló marketing, reprezentációs 

keret terhére további gazdasági társaságokkal kötött és köttetett színlelt 

szerződéseket, vagy bocsátott ki színlelt megrendelő lapokat az elsősorban 

hostess tevékenység, nyomdai szolgáltatás, rendezvényszervezés, 

szórólapterjesztés, szállítási, költöztetési, irattározási munkálatok 

elvégzésére, amely valótlan tartalmú okiratokat a vádlottak elhelyezték a 

sértett irattári anyagában, azokat felhasználták, a számlákkal érintett 

pénzösszegeket az elsőrendű vádlott eltulajdonította és a saját céljaira 

fordította. 

Az elsőrendű vádlott cselekményeit rendszeres haszonszerzésre törekedve 

követte el, ezzel a vádbeli időszakban – a vádlott-társai segítségével – a 

sértettől csaknem 260.000.000 forintot tulajdonított el és fordított saját 

céljaira. 



Az ügyészség 19 vádlott ellen emelt vádat. Az első-, másod-, harmad-, 

negyed- és ötöd rendű vádlottak a sértett volt alkalmazottai, míg a többi 

vádlott az érintett gazdasági társaságok képviselői, illetve vállalkozók. 

A bíróság több vádlottal szemben már jogerős ítéletet hozott. 

A bíróság folytatja a tárgyalást, melyet három napra (2023. január 17., 18. és 

19.) tűzött ki. 

 

Információ: Dr. Barkaszi Attila  

sajtószóvivő 

+36- 30-990-4247  

barkaszia@pecsit.birosag.hu 
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2.B.20/2022 

Z. V. és 
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elkövetett új 

pszichoaktív anyaggal 

visszaélés bűntette 

2023.01.17. 
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A vádirat szerint röviden: Az első- és másodrendű vádlottak büntetés-

végrehajtási intézetben ismerkedtek meg, szabadulásukat követően is jó 

kapcsolatot tartottak fenn. 

Az elsőrendű vádlott felajánlotta a másodrendű vádlottnak, hogy 

hozzanak létre egy legális szerként feltüntetett, valójában úgynevezett C-

listás új pszichoaktív anyagokat forgalmazó internetes áruházat, de ezt a 

másodrendű először visszautasította. Később, 2017 karácsonyán 

felkereste az elsőrendű vádlottat a lakásán, aki ismételten felvetette neki 

az ötletet és felajánlotta neki, hogy a hasznon fele-fele arányban 

osztozzanak. Az elsőrendű vádlott elmondta a másodrendűnek, hogy 

feladata az lenne, hogy a fővárosban béreljen egy lakást, ahol a 

webáruházba érkező megrendeléseket csomagolja, majd tetszőleges 

postán feladja. Ehhez az elsőrendű vádlott biztosítja a külföldről 

beszerzett új pszichoaktív anyagokat és hozzátette, hogy a büntetőjogi 

fenyegetettség és a lebukás veszélye csekély, azonban a postákon a 

kihelyezett kamerák miatt mindig viseljen baseball sapkát a 

felismerhetőség esélyét csökkentve. A másodrendű vádlott elfogadta az 

ajánlatot, 2018. február 15-én kibérelt egy budapesti lakást, melyet a két 

vádlott felszerelt az internetes kereskedéshez szükséges eszközökkel, 

majd elsőrendű vádlott megmutatta a másodrendűnek a késztermék 

készítését. Ez után az elsőrendű vádlott már csak ritkán járt fel a lakásba, 

csak mobiltelefonon tartották a kapcsolatot.   

 

Az új pszichoaktív anyagokat az elsőrendű vádlott fiktív névvel külföldről 

rendelte meg és azokért kriptovalutával fizetett az élettársa 

bankszámlájáról, aki nem tudott a bűncselekmény elkövetéséről. 

 

mailto:barkaszia@pecsit.birosag.hu


Az elsőrendű vádlott 2018 februárjától 2020 júniusáig kb. 50 000 gramm 

új pszichoaktív anyagot rendelt, melyekért mintegy 40 millió forintot 

fizetett. Az anyagot futárszolgálat szállította ugyancsak fiktív címekre, 

melyeket további futárszolgálattal, illetve személyesen továbbítottak a 

másodrendű vádlottnak, illetve más porciózást, csomagolást, postázást 

végző személyeknek. 

 

A kereskedő oldalakat az elsőrendű megbízása alapján a hetedrendű 

vádlott hozta létre. Az új pszichoaktív anyagokat tartalmazó csomagok 

ellenértéke kezdetben ismeretlen személy, később a több vádlott-társ 

számlájára érkezett, több százmillió forint. Ezt az összeget ismeretlen 

személyek az elsőrendű vádlott megbízásából különböző automatákból 

részletekben felvették, majd eljuttatták az elsőrendű vádlotthoz, aki a 

hasznot megfelezte a másodrendű vádlottal. 

Ezt követően az első- és másodrendű vádlottak tevékenységükbe további 

személyeket vontak be különböző feladatokkal. 

Az ügyészség az első-, másod-, harmad-, negyed, ötöd, hatod, nyolcad és 

kilenced rendű vádlottakat bűnszervezetben, kereskedéssel elkövetett új 

pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével, mint társtetteseket vádolta 

meg. 

Azokat a vádlottakat, akiknek a bűncselekmény elkövetéséből származó 

pénzösszeg a számlájára beérkezett, majd azt ismeretlen tettesek ATM 

automatákból felvéve az elsőrendű vádlotthoz eljuttatták, pénzmosás 

bűntettével vádolta meg az ügyészség.  

 

A bíróság előkészítő üléseken a vádlottak többségével szemben ítélettel 

befejezte az eljárást. Az elsőrendű, a kilenced rendű és a tizenharmad 

rendű vádlottak vonatkozásában folytatja az eljárást tárgyalás tartásával, 

amelyet két napra (2023. január 17. és 19. napjára tűzött ki. 

 

Információ: Dr. Barkaszi Attila 

sajtószóvivő 

+36 30 990 4247 

barkaszia@pecsit.birosag.hu 
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Dr. G. I. 
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szolgáltató 

alkalmazottja által, a 

foglalkozása körében, 

üzletszerűen 

elkövetett emberi test 

tiltott 

felhasználásának 
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bűntette és más 

bűncselekmények 

A vádirat szerint röviden: Az elsőrendű vádlott fül-orr-gégész szakorvos, 

igazgatóként 2011-től 2020. március 15-ig dolgozott fül-orr-gégészeti 

klinikán, valamint egy alapítvány kuratóriumi elnöke, melynek székhelye 

a klinika, melyen dolgozik. A másodrendű vádlott boncmester egy 

patológiai intézetben, ahol munkairányítói jogkörrel is bír. A 

harmadrendű vádlott adjunktus, fül-orr – gégész szakorvos, 

intézetigazgató helyettes. 

 

Az elsőrendű vádlott és a klinika, melyet irányított 2019. januárjában két 

napra, magyar és külföldi orvosok részére – sziklacsont fúrás 

gyakorlásának céljából – sziklacsont kurzust szervezett, melyet széles 

körben hirdettek meg. A kurzuson az elsőrendű vádlott személyenként 3-

3 darab, holttestekből kivett humán sziklacsontot szándékozott 

biztosítani a résztvevőknek.  

A sziklacsont a koponyán a halánték egyik csontja, melyet 

orvostudományi egyetemi oktatási felhasználás végett holttestből 

kizárólag kórbonctani vizsgálat során és abban az esetben lehet 

eltávolítani, ha ellene az elhunyt életében nem tiltakozott. 

 

2018. januárjától 2018. év végéig az elsőrendű vádlott megbízása szerint 

a másodrendű vádlott a patológiai intézetben elhelyezett, hamvasztani 

kívánt holttestekből, oktatási célból, folyamatosan, havi rendszerességgel 

legalább 15-20 darab, összesen 320 darab sziklacsontot, valamint 

nyakszirtcsont töredéket távolított el, amelynek ellenében több esetben 

darabonként 2500 forint készpénzt kapott. A boncmester számára a 

jogszabályok nem biztosítanak erre lehetőséget. A másodrendű vádlott 

tevékenységét az arra jogosult patológusok jelenléte, felügyelete és tudta 

nélkül végezte. 

 

Az elsőrendű vádlott által meghirdetett kurzus részvételi díja 

személyenként 40.000 forint volt, míg a holttestekből származó 

sziklacsonton történő fúrás gyakorlására jelentkezőknek személyenként 

60.000 forint volt, mely utóbbiba – személyes haszonszerzés érdekében – 

az elsőrendű vádlott beépítette a sziklacsontok beszerzésének 

„munkadíját” és azok „ellenértékét” is, mint részvételi díjat, melyet a 

résztvevők az elsőrendű vádlott által irányított alapítványnak fizették 

meg. 

 

A harmadrendű vádlott a kurzusokon oktatóként vett részt, maga is 

végzett sziklacsont fúrást úgy, hogy tudta, hogy az elsőrendű vádlott a 

képzéshez a csontokat hosszabb időn keresztül folytatott jogellenes 

eljárásban szerezte be. A harmadrendű vádlott külföldi tartózkodása 

során új műtéti technikákat tanult, melyek oktatásához 8 db sziklacsontot 

vitt magával az egészségügyi törvényben meghatározott feltételek 

hiányában. 

 

Az ügyészség a vádlottakat társtettesként, egészségügyi szolgáltató 

alkalmazottja által, a foglalkozása körében kereskedéssel, üzletszerűen 



elkövetett emberi test tiltott felhasználásának bűntettével, az elsőrendű 

vádlottat további bűncselekmények elkövetésével, így halált okozó 

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűntettével és 

folytatólagosan, jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntettével is vádolja. 

 

A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben. 

 

Információ: Dr. Barkaszi Attila 

sajtószóvivő 

+36-30-990-4247 

BarkasziA@birosag.hu  

 

Komlói Járásbíróság (7300 Komló, Bajcsy – Zs. u. 2.) … sz. tárgyalóterem 

1.B.62/2022 
H-N. E. 

zsarolás bűntettének 

kísérlete 
2023.01.18. 9:00 

A vádirat szerint röviden: A vádlott betegápoló-gondozó végzettségű. A 

sértett nő, férjének, folyamatosan gondozásra szoruló idős édesanyja 

gondozására foglalkoztatta a vádlottat 2021. szeptember 21. napjától. A 

vádlott alkalmazása az idős, gondozásra szorult asszony haláláig tartott. 

 

A vádlott e munkavégzése során, a sértettel folytatott beszélgetései 

alkalmával ismerte fel, hogy az idős asszony ápolása a sértett számára 

különös lelki és fizikai terhet jelent, ezért 2021. október 11-én a sértettet 

tévedésbe ejtve közölte vele, hogy olyan, általa meg nem nevezett 

hatóanyag-tartalmú, ismerőse által készített gyógyszert szerez, mely az 

idős, gondozásra szoruló asszony elhalálozását elősegítheti, azt 

meggyorsíthatja. A sértett hozzájárult ahhoz, hogy az idős asszonynak 

adagolni kezdjék a vádlott által említett, halált siettető készítményt. 

 

A vádlott azt állította a sértettnek, hogy e készítményt eredményesen 

használták külföldön, és a sértettnek megmutatott zöld színű, bűzös szagú 

tablettákból 2021. október 12-től kezdődően napi rendszerességgel adott 

egy-egy szemet. Az idős asszonyt előbb hasmenés gyötörte, majd 2021. 

október 18-tól fel sem tudott kelni az ágyból és 2021. október 21-én – a 

halál sorszerű, természetes bekövetkeztével - elhunyt. 

 

A sértett bizalmába férkőzött vádlott a mérgezés látszatát keltve 2021. 

október 1. és október 20. napjai között hangfelvételeken rögzítette a 

sértettel folytatott, a gondozott idős asszony állapotát, gyógyszerezését 

érintő beszélgetéseit, melyről a sértett nem rendelkezett tudomással. Az 

idős asszony halálát követően 2021. október 22. napján a vádlott – a 

hangfelvételekre hivatkozással – találkozót beszélt meg a sértettel , 

melynek során azzal fenyegette meg, ha nem fizet neki 3.000.000 forintot, 

az általa készített hangfelvételeket nyilvánosságra hozza, mások is 

megtudják, hogy a sértett az idős asszony halálának sürgetését kérte. 
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A sértettben a vádlott fenyegetése félelmet keltett, ezért még ezen a napon 

feljelentést tett a rendőrségen. Ezt követően a sértett segítségével, a 

nyomozó hatóság a vádlottat intézkedés alá vonta. 

 

Az ügyben a bíróság tanúk kihallgatásával folytatja a tárgyalást. 

Információ: Dr. Barkaszi Attila 

sajtószóvivő 

+36-30-990-4247 

barkaszia@pecsit.birosag.hu  
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