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

B. 58/2020 F. I.  Kábítószer birtoklásának 

bűntette 

2021. 01. 27. 8.30 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint 2019. január végén a nyomozó hatóság egy megyeszékhelyi 

üzletben átvizsgálta a vádlott ruházatát. Az intézkedés során a férfi 

kabátjának belső zsebében 36 darab műanyag tasakban közel 20 gramm 

szintetikus kábítószert találtak. Ezt követően a vádlott személygépkocsiját is 

átnézték, amelyben 18 darab műanyag tasakot fedeztek fel, ami 11,52 gramm 

marihuanát tartalmazott. A hatóság lefoglalta az ismeretlen személytől 

vásárolt kábítószereket, amelyek együttes mennyisége meghaladta a csekély 

mennyiség felső határát, annak 118-156 %-a. 
 

Megjegyzés: 
Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

Vádlott meghallgatása várható. 
Tanácselnök: Dr. Seruga Teodóra 

 

Információ: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20151008/sajtocsoport 
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Zalaegerszegi Járásbíróság– B. ép. fszt. 4. tárgyalóterem 

https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20201109/covid-19-aktualis-informaciok
https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20181005/tajekoztatas-mediatartalom-szolgaltatok-reszere
http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20151008/sajtocsoport


B. 102/2020 S. Z.  Közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette 

2021. 01. 27. 9.30 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint az állami horgászjeggyel rendelkező vádlottat a halőrként 

dolgozó sértett 2019 márciusában két alkalommal ellenőrizte, amelynek 

során egyszer szóbeli figyelmeztetésben részesítette a horgászat szabályainak 

megsértése miatt. A sértett 2019 júniusában egy zala megyei horgásztónál 

rendezett horgászversenyen versenybizottsági tagként, míg a vádlott 

nézőként volt jelen. Miután a sértett a horgászverseny résztvevőit tájékoztatta 

a verseny szabályainak betartásáról, a vádlott sértegetni kezdte a vele 

szemben alkalmazott szóbeli figyelmeztetése miatt. Az ittas állapotban lévő 

férfi odament a sértetthez, majd egy alkalommal feléje rúgott és megütötte a 

bal arcát, amelynek következtében kiesett a férfi fülbevalója. 
 

 

Megjegyzés: 
Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 
Vádlott kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Seruga Teodóra 

 

Információ: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20151008/sajtocsoport 
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Nagykanizsai Járásbíróság– II. em. 216. A. tárgyalóterem 

B. 9/2020 K. Gy. M.   Állatkínzás bűntette 2021. 01. 27. 9.00 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint a vádlotthoz 2017 április végén került az akkor 4 éves 

németjuhász kutya, amelyet azon a telepen tartott, ahol gondnokként 

tevékenykedett. Az eb viselkedése egyre agresszívebbé vált, ezért a vádlott 

fél éven keresztül folyamatosan elzárva tartotta, a ketrec rácsain keresztül 

etette, itatta, míg az ürülékét vízzel verette le vagy a ketrec hátuljába tolta. 

Állampolgári bejelentést követően 2018 januárjában a helyi állat- és 

természetvédő egyesülettől  kimentek a telephelyre, ahol megtalálták az 

elhanyagolt, alultáplált, csont és bőr soványságúra fogyott kutyát, aki nem 

sokkal ezt követően elpusztult. 

 
Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános első tárgyalás. 
Vádlott és tanúk kihallgatása várható. 

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


Tanácselnök: Dr. Török Judit 

 

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