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Tájékoztatás médiatartalom-szolgáltatók részére 

 

 

5. HÉT 

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK 

2023. 01. 30. – 2023. 02. 03. 

  

 

2023. 01. 30. 

 

Zalaegerszegi Törvényszék – A. épület fsz. 23. 

Fiatalkorú 

28/2021.

  

O. A. és társai Emberkereskedelem 

bűntette 

2023. 01. 30.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a vádlottak – egy házaspár, három lányuk, a fiúk és a vejük – 

gyenge akaratú személyeket barátság és szerelmi kapcsolat ígéretével 

magukhoz csábítottak. Eleinte meggyőzéssel, majd megalázással, 

fenyegetéssel arra kényszerítették őket, hogy a család megélhetését 

biztosítsák, miközben szabadságukat korlátozták. Keresetüket elvették, 

hiteleket vetettek fel velük, miközben állati sorban tartották és dolgoztatták 

őket.  

 

I. 

A legidősebb lány 2015-ben megismerkedett egy már különélő házaspárral, 

akiknek lakhatási lehetőséget, jó elhelyezést, míg a férfinak a középső testvér 

szerelmet ígért. A párt beköltöztették a család ingatlanába, ahol eleinte jól 

bántak velük. Később a férfit sanyargatták, keresetét elvették, hitelt vetettek 

fel vele, éheztették, mozgásában korlátozták. Naponta általában csak egy 

tányér maradékot kapott, testsúlyából mintegy 30 kg-ot fogyott. Végül 

többszöri szökési kísérlet után 2016-ban rendőri segítséggel tudott 

megszabadulni a fogvatartóitól. A férfi volt feleségét szintén hasonló 

körülmények között tartották, őt prostitúcióra is kényszerítették egy tóparti 

városban és Németországban. Jövedelmét elvették, csak maradékot kapott, 

többször leülni sem engedték, helyette támaszkodás nélkül guggolnia kellett 

a fal mellett. Egy ismerőse segítségével neki is sikerült elmenekülni. 

 

 

II. 

A család 2014-2015. évtől, pontosan meg nem határozható időponttól egy 

férfit egy udvari fűtetlen szerszámos deszkabódéban tartott. Jövedelmét 

elvették, bántalmazták, éheztették, továbbá nem adtak neki az évszaknak, 

időjárásnak megfelelő öltözetet. A lesoványodott férfi 2016 februárjában 

bekerült a kórházba és a röntgenvizsgálat során meghalt. Halálát a kétoldali 

tüdőgyulladás és a súlyos immungyengeség okozta.  

 

https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20201109/covid-19-aktualis-informaciok
https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20181005/tajekoztatas-mediatartalom-szolgaltatok-reszere


III.  

2015 júniusától a család legidősebb lány tagja több alkalommal is 

megfenyegette a sértettet, miszerint, ha nem ad neki pénzt, akkor megvereti. 

Arra is rávette, hogy a szülei otthonából aranyékszereket lopjon. Miután a 

sértett nem akart többet fizetni, a vádlott két férfi segítségével autóba 

tuszkolta a munkahelyéről éppen kilépő nőt, majd hazavitte a családhoz, akik 

életveszélyesen megfenyegették. Ennek ellenére a nő - kisebb nagyobb 

megszakításokkal - 2016 szeptemberétől a családnál lakott, ahol éheztették, 

szabadságától megfosztották, kínozták, pszichésen és fizikailag 

bántalmazták. Elvették a jövedelmét és hitelfelvételre kényszerítették. 2019 

januárjában életveszélyes állapotban kórházba került. Amennyiben 1-2 órán 

belül nem kapott volna orvosi ellátást, a lehűlés, a 30 fokos testhőmérséklet, 

a lesoványodás következtében meghalt volna.  

 

IV. 

2019 nyarán a család megismerkedett a velük azonos faluban élő sértettel, 

aki felajánlotta nekik, hogy egy feleslegessé vált szekrényét elvihetik. A 

szekrény elszállítását követően többször kértek és kaptak élelmiszert a 

beszédében, mozgásában korlátozott nőtől, később viszont már engedély 

nélkül vettek el dolgokat és fenyegetéssel pénzt zsaroltak ki az idős 

asszonytól.  Egyik alkalommal rávették, hogy kölcsönt vegyen fel, azonban 

időközben kiderült, hogy a sértett nem hitelképes.  

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Védőbeszéd várható.  

Tanácselnök: Dr. Gergye Tamás 

Információ: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20151008/sajtocsoport 

 

 

2023. 01. 31. 

 

Lenti Járásbíróság – I. em. I. tárgyalóterem 

B.7/2022.

  

V. K. és társa  Lopás vétsége 2023. 01. 31.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

 
A vád szerint egy férfi és egy nő, akik élettársi kapcsolatban éltek 2021. 

augusztus 1. napján Lentibe utaztak egy előre 4 napra lefoglalt lakásba, hogy 

a nő a hozzá internetes hirdetésre bejelentkező vendégeinek pénzért szexuális 

és masszázsszolgáltatást nyújtson. Közösen megegyeztek abban, hogy amíg 

a nő a vendég figyelmét eltereli, addig a férfi az őrizetlenül hagyott ruhát 

átkutatja és pénzt vesz ki belőle. Még ezen a napon 13 óra körül el is foglalták 

a szállást, majd 15 óra körül meg is érkezett hozzájuk az első kuncsaft. Az I. 

rendű vádlott a mellékhelyiségben elbújva várt, miközben a II. rendű 

http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20151008/sajtocsoport


vádlottnak kifizette a szolgáltatás árát az idegen férfi. A vendég levetkőzött, 

a ruháit egy fotelba tette, majd a nővel bement a fürdőszobába lezuhanyozni. 

Az I. rendű vádlott ezt kihasználva kijött a rejtekhelyéről és a férfi 

nadrágjában lévő pénztárcából 1.100 eurót kivett és távozott a lakásból. Kis 

idő elteltével az ügyfél észrevette a pénze eltűnését és kérdőre vonta a nőt, 

aki hangos kiabálásba kezdett. Erre visszajött az I. rendű vádlott, akinek 

agresszív fellépésére a vendég elhagyta a helyszínt és értesítette a 

rendőrséget. Ezt követően a vádlottak azonnal összepakolták a holmijukat és 

a lakást elhagyva egy pizzériában vártak a taxira. A pizzériához a taxival 

egyidőben megérkeztek a rendőrök, amitől megijedve az I. rendű vádlott az 

ellopott készpénzt összegyűrte és az asztal alá dobta. A vendéglátóhely 

dolgozója azt később megtalálta és átadta a hatóságnak.  

 

A lopással okozott kár 392.535 forint volt, amely az euró lefoglalásával, majd 

a sértettnek történő átadásával megtérült. 

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Tanú kihallgatása várható.  

Tanácselnök: dr. Horváth Zsolt 

Információ: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20151008/sajtocsoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20151008/sajtocsoport

