
Tájékoztató a bírósági épületbe való belépés és a benntartózkodás szabályairól 
 

Tájékoztatás médiatartalom-szolgáltatók részére 

 

 

40. HÉT 

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK 

2020.09.28. – 2020.10.02. 

 
 

 

 

 

2020. 09. 30. 

 

Zalaegerszegi Törvényszék – A. ép. I. em. 119. sz. tárgyalóterem 

B. 84/2019. B. I.  Kábítószerkereskedelem 

bűntette 

2020. 09. 30. 9.00 óra 

Az ügy lényege: 

 

I./ A vádirat szerint a vádlott ismerőse 2017-től egy – a vádlott által 

üzemeltetett - nagykanizsai szórakozóhelyen dolgozott jegyszedőként, akit a 

vádlott legalább 10 alkalommal kínált meg speeddel, amit közösen 

fogyasztottak el. 2018 februárjában a vádlott egy alkalommal megkérte a 

férfit, hogy valakinek a diszkó alsó bejáratánál elhelyezett dobozból vegyen 

ki 5 adag (5 gramm) speedet és azt adja át 3000,- Ft/gramm áron. 
 

II./ 2017 nyarán a vádlott három alkalommal, majd 2017 ősze és 2018 tavasza 

között havi rendszerességgel adott el speedet egy ismerősének. Legtöbbször 

az általa üzemeltetett szórakozóhelyen. Ebben az időszakban a vádlott 

legkevesebb 10 gramm drogot értékesített, összesen 30.000 forintért. 

 

III./ A vádlott 2018. március közepén az általa üzemeltetett szórakozóhely 

bejáratánál értékesített 3 gramm speedet, összesen 9000,- forintért. 

 

IV./ 2018. március 22-én a vádlott Budapesten extasy tablettát vásárolt, majd 

Nagykanizsára utazott. Az autópályán igazoltatták, s a gépkocsi 

átvizsgálásakor a csomagtartóból a rendőrség 250 db kék színű, dominó 

mintázatú extasy tablettát, továbbá közel 130.000,- Ft-ot és 700 eurót foglalt 

le. 

A férfitól lefoglalt, s az általa értékesített kábítószer összességében 25,496 

gramm – MDMA vegyületet tartalmazó – tiszta kábítószer volt, amely a 

jelentős mennyiség alsó határának 127,46%-a. 

https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20200914/birosagi-epuletbe-valo-belepes-es-benntartozkodas-szabalyai-2020-szeptember
https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20181005/tajekoztatas-mediatartalom-szolgaltatok-reszere


  

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

A tanúk meghallgatása várható. 
Tanácselnök: Dr. Gergye Tamás 

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

 

 

 

2020. 10. 02. 

 

Zalaegerszegi Törvényszék – A. ép. I. em. 119. sz. tárgyalóterem 

Bf. 142/2020. F. K. és társai Közokirat-hamisítás 

bűntette 

2020. 10. 02. 10.30 óra 

Az ügy lényege: 

 

A Zalaegerszegi Járásbíróság elsőfokon született ítélete itt olvasható. 

Az ügyben a vádlottak és védőjük fellebbeztek. 

Megjegyzés: 

Másodfokú nyilvános tárgyalás. 

Ítélethirdetés várható. 
Tanácselnök: Dr. Rupa Melinda 

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

 

 

 

 

2020. 09. 29. 

 

Zalaegerszegi Járásbíróság – B. ép. fszt. 4. tárgyalóterem 

B. 139/2019. F. R. Információ rendszer 

felhasználásával 

elkövetett csalás 

bűntette 

2020. 09. 29. 8.30 óra 

Az ügy lényege: 

 
A vádirat szerint a vádlott 2018-ban partneri kapcsolatban állt a sértett házaspár 

lányával, s 2018. június-szeptember között együtt is éltek. Ez idő alatt a férfi 

megszerezte a sértettek közös bankszámlájához tartozó bankkártya adatait, s ezt 

kihasználva a házaspár tudta nélkül mobiltelefonokat vásárolt. 2018. július 23. és 

2018. szeptember 14. között 12 db telefont rendelt összesen 1.171.800 forintért. 

http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20151008/sajtocsoport
https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20191031/63-vadlott-tobb-szaz-eset
http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20151008/sajtocsoport


Időközben a sértettek jelezték a jogosulatlan tranzakciókat, mire a bank értesítése 

alapján a webáruház az utolsó megrendelés kiszállítását megszakította, s 2019. 

május 28-án a vételárat visszautalta a sértetteknek. 

A férfi az adatokon túl a bankkártyát is megszerezte, s 2018. augusztus-

szeptemberben 450.000 forintot vett fel jogosulatlanul a sértettek számlájáról. A 

házaspár kártyáját 15 esetben használta, s összesen 1.621.800,- Ft kárt okozott, 

amelyből csak 185.300 forint térült meg. 

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

A vádlott meghallgatása várható. 
Tanácselnök: Dr. Kovács Erzsébet 

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

 

 

 

2020. 09. 30. 

 

Zalaegerszegi Járásbíróság – B. ép. fszt. 4. tárgyalóterem 

B. 149/2019. O. I.  Információ rendszer 

felhasználásával 

elkövetett csalás 

bűntette 

2020. 09. 30. 9.00 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint a vádlott szabadságvesztését töltötte, amikor – pontosan 

meg nem határozható körülmények között – beszerzett egy kártyafüggetlen 

mobiltelefont, s egy-egy 70-es, 30-as és 20-as hívószámú SIM kártyát, 

amelyeket engedély nélkül tartott magánál. A 70-es kártyát – egy győri lakos 

adatait megadva – zárkatársával regisztráltatta. 

2018. április 5-én a 20-as számról hívta fel a 80 éves sértettet és – kihasználva 

a férfi idős korát – előadta, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. 

képviseletében adategyeztetés céljából szüksége lenne a sértett 

bankkártyájának adataira. A férfi elhitte a vádlott által előadottakat, s 

megadta a folyószámlájához tartozó bankkártya minden adatát. 

Ezután a vádlott még aznap felhívta egy ismerősét, s megkérte, hogy az általa 

bediktált adatokkal töltsön fel a megadott telefonszám egyenlegére 99.999 

forintot. Ezt ismerőse meg is tette, nem tudva, hogy a bankkártya adatai 

honnan származnak. 

A sértettnek okozott 99.999 forint kár megtérült. 

 

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


Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

A tanúk meghallgatása várható. 
Tanácselnök: Dr. Seruga Teodóra 

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

 

 

 

2020. 09. 29. 

 

Nagykanizsai Járásbíróság – fszt. 15. tárgyalóterem 

B. 170/2017. A. E. és társai Embercsempészet 

bűntette 

2020. 09. 29. 9.00 óra 

Az ügy lényege: 

 
A vádlottak - a II. rendű vádlott ötlete alapján - létrehoztak egy csoportot, amely az 

illegális bevándorlók Nyugat-Európába szervezetten történő továbbutaztatására 

szerveződött. Az egyes feladatokat egymás között leosztva e tevékenységet 2014 

decemberétől 2015 februárjáig végezték, amikor egy rendőri intézkedés nyomán 

lebukott a csapat. 
Az I. rendű vádlott és társai legalább 143 külföldi állampolgárnak kb. 33.400 euróért 

cserébe segítettek, hogy a jogszabályi előírásokat megszegve Nyugat-Európába 

utazzanak. 
 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

A vádlottak meghallgatása várható. 
Tanácselnök: Scábné dr. Proszenyák Éva  

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

 

 

 

2020. 10. 01. 

 

Keszthelyi Járásbíróság – fszt. 9. tárgyalóterem 

B. 58/2020. K. G.  Közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette 

2020. 10. 01. 13.00 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint 2019. augusztus 22-én a vádlottat a mentő ittas állapota miatt 

beszállította a Keszthelyi Kórház Sürgősségi Osztályára. A férfi ott elaludt, 

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


majd miután felébredt a karjában lévő infúziós kanül eltávolítása során 

aggresszívvá vált. A vádlott kitépte a kanült és az őt nyugtatni próbáló orvost 

a helyiségben lévő két szekrény közötti székre lökte, majd többször a 

mellkasa és feje fölé ütött. Az esetet látva a sértett segítségére sietett két 

kollégája, akik együttes erővel a vádlottat lefogták és a hatóság 

megérkezéséig a helyszínen tartották. 
 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülé. 

A vádlott meghallgatása várható. 
Tanácselnök: dr. Benedek Katalin 

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

 

 

 

 

 

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

