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2021. 11.29. – 2021. 12. 03. 

 

 

 

2021. 12. 02 

 

Zalaegerszegi Törvényszék – A. épület I. em. 119. 

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

bűntette 

2021. 12.02.  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. 

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


 

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

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Gergye Tamás 

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

 

 

 

 

2021. 12. 01 

 

Zalaegerszegi Járásbíróság – A. épület fsz, 23. 

B.66/2021. B. F. és társa Új pszichoaktív 

anyaggal visszaélés 

bűntette 

2021. 12.01.  9.00 óra 

Az ügy lényege: 

 
A vád szerint az I. és a II. rendű vádlottak 2018. június 1. és 2019. július 30. 

között heti rendszerességgel legalább 2 millió Ft értékben vásároltak 

ismeretlen személyektől új pszichoaktív anyagot tartalmazó port. A drogot 

folyadékban - például körömlakklemosóban - feloldották, növényi 

törmelékkel vegyítették, majd a megyeszékhely közterületein, többek között 

a Mária Magdolna Plébániánál, a Spar áruházaknál és egy cukrászdánál 

értékesítették. A hatóság 2019 áprilisában a férfi és a nő lakásán házkutatást 

tartott, amelynek során új pszichoaktív anyaggal szennyezett tárgyakat, 

továbbá a drog előállításához használt eszközöket találtak. 2019. július 31. 

napjával az I. rendű vádlott börtönbe vonult, a herbál előállítását és eladását 

a nő a III. rendű vádlottal folytatta tovább. Egy hónappal később a nő 

otthonában is házkutatást tartottak, ahol egy műanyag dobozban és 2 darab 

papírtörlőben lévő, összesen 18 gramm tömegű, zöld színű növényi anyagot 

foglaltak le. A III. rendű vádlott egészen addig nem hagyott fel az illegális 

tevékenységgel, amíg 2019. december 9-én a hatóság le nem foglalt tőle 295 

gramm nettó össztömegű tasakokba csomagolt, sárga színű port, valamint 

közel 0,5 gramm tömegű, zöld színű növényi anyagot papírtörlőkben, nylon 

szatyrokban és egy félig elszívott herbáros cigarettában. 
 

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Seruga Teodóra 

 

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


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

 

 

 

 

 

2021. 11. 30 

 

Nagykanizsai Járásbíróság – II. em.216.A. 

B.234/2019. R-B. Zs. + 5 fő Csalás bűntette (zárt 

tárgyalás) 

2021. 11.30.  9.00 óra 

Az ügy lényege: 

 
A vád szerint az I.-IV. rendű vádlottak, - akik közül az I. rendű vádlott  

biztosítási ügynökként tevékenykedik -, különböző biztosításokat kötöttek 

több biztosító társasággal, mint pl. életbiztosítás, balesetbiztosítás, műtéti 

térítést nyújtó biztosítás, kockázati életbiztosítás. A vádlottak a szerződések 

megkötésekor tisztában voltak azzal, hogy a biztosítók a kisebb 

beavatkozások, illetve kisebb összegű kárkifizetések esetében mélyebb 

vizsgálatot nem folytatnak, illetve némely esetben (pl. ínvarrat) a 

beavatkozások elmaradását is nehéz bizonyítani. Azonban azt is tudták, hogy 

a biztosítók orvosi iratokkal alátámasztott beavatkozások után fizetnek. 

Ebben segített nekik egy zalai kórház két orvosa, az V. és a VI. rendű 

vádlottak, akik valótlan tartalmú iratokat állítottak ki a részükre.  

 

A vádlottak által okozott kár összesen: 11.669.134 Ft 

 

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Domjánné dr. Kormányos Edit 

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

 

 

 

 

2021. 11. 30 

 

Nagykanizsai Járásbíróság – Fsz.15. 

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


B.109/2021. L. J.  Csalás bűntette  2021. 11.30.  14.00 óra 

Az ügy lényege: 

 
A vád szerint a vádlott 2019 áprilisa és 2020 májusa között két internetes, 

illetve egy közösségi oldalon többféle mobiltelefon-készüléket, egy márkás 

cipőt és egy parfümöt kínált eladásra. A vevők az eladóval internetes 

levelezés útján vagy a weboldal üzenetküldő alkalmazásán keresztül vették 

fel a kapcsolatot. A sértettek a férfinak az árukért 7.000-125.000 Ft közötti 

összegeket utaltak át a bankszámlájára, illetve fizettek ki postai utánvétellel. 

A vételár elutalását követően az esetek többségében már nem volt elérhető a 

vádlott, aki négy sértettnek teljesen más tárgyat (pl.: pelenka, fadarab, üres 

üveg), háromnak pedig semmit sem küldött.  

A férfi a sértetteknek közel 365.000 Ft kárt okozott, amelyből közel 227.000 

Ft megtérült.  

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

Vádlott kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Schábné dr. Proszenyák Éva 

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

 

 

 

 

 

2021. 12. 02 

 

Keszthelyi Járásbíróság – Fsz.3. 

B.127/2020. G. Gy.  Csalás bűntette  2021. 12.02.  8.30 óra 

Az ügy lényege: 

 
A vádlott azt állította magáról, hogy több erdőterületet is birtokol és ezen 

nem létező területekről kínált fát eladásra, illetve azt állította, hogy 

rendelkezik fakitermelési engedéllyel.    

 

I. 

A vád szerint a vádlott 2018 februárjában egy szlovén férfival megegyezett, 

hogy jutalék ellenében működjön közre erdőterületekről kivágott fák 

értékesítésében. A vádlott e közvetítőn keresztül került kapcsolatba egy 

szlovén vállalkozóval, akivel március 14-én Nagykanizsán találkozott. A 

vádlott egy több mint 7 hektáros somogyi erdőrészt akart eladni hamis 

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


papírokkal, s 150.000 euró készpénzelőleget kért. A sértett a szerződés 

megkötése előtt meg akarta nézni a területet és a megállapodás létrejöttéig 

letétbe kívánta helyezni vételárat, ám ezt a vádlott elutasította. Másnap a 

vádlott a közvetítőn keresztül üzent a vevőnek, hogy a területet olyan 

személynek adta el, aki „tudott készpénzben fizetni”. Így a cselekmény - 

amely kb. 46 millió Ft-os kárt okozott volna - kísérleti szakban maradt.  

 

II.  

A vádlott 2018 májusában felvette a kapcsolatot egy szlovén közvetítővel, 

aki erdők és fák felvásárlásával foglalkozott.  2018. május 24-én a két férfi 

egy zágrábi székhelyű gazdasági társaság képviselőjével megnézték az 

erdőterületen található fákat. Ugyanezen a napon a vádlott megbízott egy 

somogyi férfit a fakitermeléssel, majd hamis adatokat tartalmazó műveleti 

lapokat adott át neki, továbbá tájékoztatta, hogy ha külföldi vevők érkeznek 

fáért, az ő iránymutatásuk szerint végezze a fakivágást. 2018. május 25-én a 

vádlott és a sértetti cég képviselője elmentek egy ügyvédhez, hogy 

megkössék a szerződést. Ez nem jött létre, mivel a férfi a vevőtől 50.000 euró 

készpénzt kért, amit a vevő letétbe akart helyezni, amíg a szállítás be nem 

fejeződik. Még ugyanaznap este a vádlott megüzente a vevőnek, ha kifizet 

20.000 eurót készpénzben a már letermelt fáért, a fennmaradó összeget 

utalással is teljesítheti. Ennek megfelelően 2020. május 28-án - miután a 

horvát férfi meggyőződött a kivágott fa mennyiségéről -, a vádlott egy kézzel 

írott szerződést készített az előleg átvételéről.  Ezt követően másnapra a vevő 

lebeszélte a somogyi férfival a kitermelt fák elszállítását, azonban a vádlott 

közölte, hogy ehhez nem megy ki a helyszínre. Ez gyanússá vált a férfinak, 

ezért még aznap a kormányhivatal nagykanizsai irodájában ellenőriztette a 

műveleti lapot, amiről kiderült, hogy az azon szereplő adatok hamisak. A 

hivatal a helyszíni szemle után leállította a kitermelést, s megtiltotta a már 

kitermelt fák elszállítását.  A vádlott több mint 6 milliós kárt okozott.  

 

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

Tanú kihallgatása várható. 

Tanácselnök: dr. Szilbereki-Vajda Dóra 

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

 

 

 

 

 

 

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

