
           Tájékoztató a bírósági épületbe való belépés és a benntartózkodás szabályairól 

 

Tájékoztatás médiatartalom-szolgáltatók részére 

 

 

20. HÉT 

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. 05.16. – 2022. 05.20. 

 

 

2022. 05. 17. 

 

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

B. 41/2020. H. J. R. és 

társai   

Költségvetési csalás 

bűntette 

2022. 05.17.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

 
A vád szerint az I. rendű vádlott csokoládé- és kávékereskedelemmel 

foglalkozó cégek alapítására bírta rá a vádlott társait. A gazdasági társaságok 

irányítását azonban a gyakorlatban az I. rendű vádlott látta el. Az árukat 

külföldről szerezte be, amit magyar cégeknek továbbértékesített. A II-VI. 

rendű vádlottak által vezetett cégek az I. rendű vádlott kérésének megfelelően 

valótlan tartalmú számlákat állítottak ki. Ennek megfelelően adóbevallási 

kötelezettségüket nem, illetve nem a valóságnak megfelelően teljesítették. 

 

A vádlottak összesen kb. 127 millió forint kárt okoztak az állami 

költségvetésnek. 

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Szakértő meghallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Turopoli Tibor 

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

 

 

 

 

2022. 05. 19. 

 

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

B. 91/2021. H. M. B.    Kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2022. 05.19.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

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


A vád szerint a vádlott 2019 közepétől saját fogyasztásra, valamint 

rendszeres értékesítés céljából lakóhelyén, illetve egy ismerősével közösen, 

annak hétvégi házában kannabisz növényt termesztett, továbbá kábítószert 

szerzett be és értékesített. A férfi két éven keresztül átlagosan kéthetente, 

alkalmanként 1-2 gramm marihuanát adott el közterületeken, grammonként 

3.000 forintért. 2021. április 29-én Zalaegerszegen a vádlottat utasként egy 

közúti ellenőrzés során igazoltatták és a hátizsákjában nejlonzacskóba 

csomagolva bruttó 78.64 gramm tömegű fehér színű port, valamint bruttó 

913 gramm zöld színű növényi törmeléket és 664.500 forint készpénzt 

találtak. Még ugyanezen a napon a rendőrség lefoglalt a férfi családi házának 

pincéjében 221 tő kannabiszt és azok termesztéséhez, illetve gondozásához 

szükséges eszközöket. Másnap a férfi ismerősének hétvégi házában 39 tő 

kannabiszt találtak, amihez szükséges magokat és kellékeket a vádlott 

biztosította. A két férfi a termésen 50-50%-ban osztozott. A lefoglalt 

kábítószerek mért és becsült hatóanyag-tartalma a jelentős mennyiség alsó 

határát haladja meg, annak 100,22-132, 04%-a. 

 

A bíróság a vádlott társára 2022. március 7-én hozott jogerős büntetővégzést, 

melyben bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett kábítószer 

birtoklásának bűntettében, ezért őt 1 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek 

végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.  

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Tanú kihallgatása, perbeszéd, ítélethirdetés várható. 

Tanácselnök: Dr. Gergye Tamás 

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

 

 

 

 

2022. 05. 17. 

 

Zalaegerszegi Járásbíróság – A. épület Fsz.16. 

B. 168/2021. L. K.     Lopás vétsége 2022. 05.17.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 
 

A vád szerint a vádlott 2021 augusztusában bement egy zalaegerszegi 

áruházba, ahonnét különböző termékeket - pl. USB – kábel és elosztó, 

pendrive, metszőolló, permetező - akart ellopni továbbértékesítés céljából. A 

termékeket a csomagolásukból kibontotta, amelyek áruvédelmi eszközzel 

voltak ellátva, azokról azt eltávolította. Egy pendrive áruvédelmi dobozát egy 

metszőollóval megvágta és a nála lévő öngyújtóval megégette. A férfira 

felfigyelt az áruház biztonsági őre, aki felszólította, hogy hagyjon fel a 

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


tevékenységével és kövesse őt a biztonsági szobába. Erre a vádlott 

megpróbált megszabadulni a metszőollótól és a permetezőtől, majd 

megbontott egy 0,4 dl-es Unicumos üveget és annak tartalmát megitta, majd 

a nála lévő termékeket a polcra dobta. A férfi végül többszöri felszólítás után 

összeszedte az elszórt dolgokat és az őrrel bement a biztonsági szobába. Az 

eltulajdonítani kívánt termékek visszavételre kerültek, de amelyek 

csomagolását megrongálta értékesítésre alkalmatlanná váltak. A férfi által 

okozott kár 30.000 forint volt.  

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

Vádlott kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Kovács Rita 

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

 

 

 

2022. 05. 18. 

 

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

B. 34/2022. R. A. M.     Nagyobb kárt okozó, 

üzletszerűen, a 

bűncselekmény 

felismerésére vagy 

elhárítására 

fogyatékoságánál 

fogva korlátozottan 

képes személy 

sérelmére elkövetett 

csalás bűntette 

2022. 05.18.  13:30 óra 

Az ügy lényege: 
 

A vád szerint a vádlott regisztrált egy internetes közösségi portálon, ahol 

megismerkedett a sértett nővel. Először üzeneteket váltottak, majd később 

telefonon beszélgettek. A férfi hamar felismerte, hogy a nő hiszékeny, 

könnyen félrevezethető, érzelmileg befolyásolható, ezért megnyerő 

modorával, kedvességével a bizalmába férkőzött, s elhatározta, hogy a 

megnehezült anyagi helyzetére tekintettel pénzt kér kölcsön. A férfi azt 

ígérte, hogy a kölcsönkért pénzösszegeket maradéktalanul visszafizeti, holott 

ez nem állt sem módjában, sem szándékában. A nő annak ellenére, hogy a 

vádlottal soha nem találkozott 2019. április 30-tól 2019. május 8-ig 1 

alkalommal 100 forintot, 13 esetben pedig 100.000 forintot próbált utalni a 

férfi által megadott folyószámlára, de az utalások technikai okok miatt nem 

teljesültek. Ezt követően a férfi - aki saját számlával nem rendelkezett - a 

hozzátartozói számlaszámait adta meg, akik valamennyi utalást követően 

átadták neki készpénzben az utalt összegeket. Így a nő 2019. május 10-től 

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


2020. december 7-ig 26 alkalommal - 10-150 ezer forint közötti összegeket - 

összesen 1.206.000 forintot küldött a férfinak. A csalás elkövetéséhez az is 

hozzájárult, hogy a nő a bűncselekmény felismerésére és elhárítására 

fogyatékosságánál fogva korlátozottan volt képes. 

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

Vádlott kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Palkó Tamás 

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

 

 

 

 

2022. 05. 17. 

 

Lenti Járásbíróság – I. em. I. számú tárgyalóterem 

B. 7/2022. V. K. és társa     Lopás vétsége 2022. 05.17.  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 

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. 

 

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


 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

Vádlottak kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Horváth Zsolt 

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

 

 

 

 

 

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

