
 

Tájékoztató a bírósági épületbe való belépés és a benntartózkodás szabályairól 

 

Tájékoztatás médiatartalom-szolgáltatók részére 

 

 

16. HÉT 

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. 04. 19. – 2021. 04. 23. 

 

 

2021. 04. 21. 

 

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

B. 79/2020. F. Sz. Költségvetési csalás 

bűntette 

2021. 04. 21.  9.00 óra 

Az ügy lényege: 

 

I./ A vád szerint a vádlott 2011 októberében megalakult zalaegerszegi 

székhelyű kft. ügyvezetője volt. A férfi a cég számviteli, könyvvizsgálói és 

adószakértői tevékenységét végezte, és az áfa-bevallási kötelezettségének 

nem vagy csak hiányosan tett eleget. A kft. által foglalkoztatott 

munkavállalók tekintetében elmulasztotta benyújtani a bevallásokat, majd 

2015 februárjában magát is bejelentette munkaviszonyban állónak, azonban 

a járulékokat maga után sem fizette. 

 

II./ A férfi 2015 februárjától egy zalaegerszegi székhelyű szövetkezet 

igazgató elnöke volt. A szövetkezetnek több gazdasági partnere is volt, 

amelyeknek vagyonvédelmi és rendezvénybiztosítási feladatokat látott el. 

Egy zalaegerszegi székhelyű kft. részére pedig alvállalkozóként munkaerőt 

kölcsönzött. A cég által foglalkoztatott munkavállalók egy része nem volt 

bejelentve, akik viszont be voltak, azok után nem fizettek járulékokat. Az 

adóhatóság ellenőrzései során hiányosságokat állapított meg és elrendelte a 

cég felszámolását. Ennek ellenére a szövetkezet tovább folytatta 

tevékenységét és a vádlott a társaság pénzügyeit a saját magánszámláin 

keresztül bonyolította le. 

 

III./ A vádlott 2012 áprilisától 2016 augusztusáig egy zalaegerszegi 

székhelyű kft. könyvelési feladatait látta el, azonban a 2015. és 2016. 

években a cég áfa-bevallási kötelezettségének nem vagy valótlan 

tartalommal tett eleget.  

 

IV./ A férfi 2012 júliusában egy zalaegerszegi székhelyű sportegyesület 

önálló képviseletére jogosult tagja volt és kizárólag ő intézte az egyesület 

pénzügyeit. A 2014/2015. évben három országos sportszövetség részére 

kellett volna – mintegy közel 42.806.000 Ft összegben - TAO-t elszámolnia, 

de ezt nem teljesítette. 

 

A vádlott összesen kb. 180.570.000 Ft összegű kárt okozott az államnak. 

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


 

Megjegyzés: 
Elsőfokú nyilvános első tárgyalás. 
Vádlott és tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Gergye Tamás 

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

 

 

 

2021. 04. 21. 

 

Zalaegerszegi Járásbíróság – A. ép. fszt. 23. tárgyalóterem 

B. 31/2020. V. Á.  Kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2021. 04. 21.  8.30 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint a vádlott 2017. évben és 2018 elején rendszeresen anyagi 

haszonszerzés céljából kábítószert értékesített. A férfi több ismerősének adott 

el marihuanát különböző árakon és mennyiségben. 2017 folyamán havi 

rendszerességgel legalább öt alkalommal, míg 2018. januárban és februárban 

egy-egy alkalommal 2.500 – 3.000 Ft/darab áron. A nyomozó hatóság a 

vádlott lakcímén házkutatást tartott, amelynek során további értékesítésre 

szánt marihuanát és 21.000 Ft készpénzt foglaltak le.  
 

 

Megjegyzés: 
Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 
Tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Seruga Teodóra 

 

 

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

 

 

 

 

2021. 04. 21. 

 

Zalaegerszegi Járásbíróság – B. ép. fszt. 3. tárgyalóterem 

B. 64/2020. N. E. és társa  Csalás bűntette 2021. 04. 21.  9.00 óra 

Az ügy lényege: 

 

 

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


A vád szerint a Tolna megyei vádlottak 2016. március 25-től közösen voltak 

tulajdonosai egy 2012 decemberében alapított budapesti székhelyű húsipari 

kft.-nek.  A cég több vidéki üzletet működtetett, többek között Zala 

megyében is. A két férfi hitelkiváltást, illetve üzletbővítést tervezett, így 

hitelfelvétel céljából felkerestek egy pénzintézetet. Itt 2017. június 7-én két, 

egy évre szóló kölcsönszerződést kötöttek 40 millió Ft, illetve 60 millió Ft 

összegben, meghatározott számlaforgalom kikötése mellett. A kölcsönt 

többek között hitelkiváltásra, a szállítók kifizetésére, tagi kölcsön 

visszafizetésére használták fel.  

Azonban sem a hitelkérelem benyújtásakor, sem a szerződések aláírásakor 

nem tájékoztatták a pénzintézetet, hogy a cég saját, illetve bérelt üzleteinek 

egy része 2017. április 20. napjától átkerült egy, a II. rendű vádlott 

tulajdonában álló céghez. 2017. július 17-én pedig a vádlottak eladták a 

cégben meglévő üzletrészüket is, s a kft. számláin augusztusra megszűnt a 

pénzforgalom is.  

A vád szerint a vádlottak jogtalan haszonszerzésre törekedve tévedésbe 

ejtették a pénzintézetet, s a hitelszerződésekben vállalt kötelezettségek 

teljesítése nem állt a szándékukban.  

A vádlottak e cselekményükkel 100 millió Ft kárt okoztak a pénzintézetnek.  
 

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános első tárgyalás. 
Vádlottak meghallgatása várható. 
Tanácselnök: Dr. Sinkó Vilmos 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

