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Zalaegerszegi Törvényszék – A. ép. fszt. 23. 

Fiatalkorú 

28/2021. 

O. A. és társai      Emberkereskedelem 

bűntette 

2022. 09. 14.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint a vádlottak – egy házaspár, három lányuk, a fiúk és a vejük – 

gyenge akaratú személyeket barátság és szerelmi kapcsolat ígéretével 

magukhoz csábítottak. Eleinte meggyőzéssel, majd megalázással, 

fenyegetéssel arra kényszerítették őket, hogy a család megélhetését 

biztosítsák, miközben szabadságukat korlátozták. Keresetüket elvették, 

hiteleket vetettek fel velük, miközben állati sorban tartották és dolgoztatták 

őket.  

 

I. 

A legidősebb lány 2015-ben megismerkedett egy már különélő házaspárral, 

akiknek lakhatási lehetőséget, jó elhelyezést, míg a férfinak a középső testvér 

szerelmet ígért. A párt beköltöztették a család ingatlanába, ahol eleinte jól 

bántak velük. Később a férfit sanyargatták, keresetét elvették, hitelt vetettek 

fel vele, éheztették, mozgásában korlátozták. Naponta általában csak egy 

tányér maradékot kapott, testsúlyából mintegy 30 kg-ot fogyott. Végül 

többszöri szökési kísérlet után 2016-ban rendőri segítséggel tudott 

megszabadulni a fogvatartóitól. A férfi volt feleségét szintén hasonló 

körülmények között tartották, őt prostitúcióra is kényszerítették egy tóparti 

városban és Németországban. Jövedelmét elvették, csak maradékot kapott, 

többször leülni sem engedték, helyette támaszkodás nélkül guggolnia kellett 

a fal mellett. Egy ismerőse segítségével neki is sikerült elmenekülni. 

 

 

II. 

A család 2014-2015. évtől, pontosan meg nem határozható időponttól egy 

férfit egy udvari fűtetlen szerszámos deszkabódéban tartott. Jövedelmét 

elvették, bántalmazták, éheztették, továbbá nem adtak neki az évszaknak, 

időjárásnak megfelelő öltözetet. A lesoványodott férfi 2016 februárjában 

bekerült a kórházba és a röntgenvizsgálat során meghalt. Halálát a kétoldali 

tüdőgyulladás és a súlyos immungyengeség okozta.  

 

III.  

https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20181005/tajekoztatas-mediatartalom-szolgaltatok-reszere


2015 júniusától a család legidősebb lány tagja több alkalommal is 

megfenyegette a sértettet, miszerint, ha nem ad neki pénzt, akkor megvereti. 

Arra is rávette, hogy a szülei otthonából aranyékszereket lopjon. Miután a 

sértett nem akart többet fizetni, a vádlott két férfi segítségével autóba 

tuszkolta a munkahelyéről éppen kilépő nőt, majd hazavitte a családhoz, akik 

életveszélyesen megfenyegették. Ennek ellenére a nő - kisebb nagyobb 

megszakításokkal - 2016 szeptemberétől a családnál lakott, ahol éheztették, 

szabadságától megfosztották, kínozták, pszichésen és fizikailag 

bántalmazták. Elvették a jövedelmét és hitelfelvételre kényszerítették. 2019 

januárjában életveszélyes állapotban kórházba került. Amennyiben 1-2 órán 

belül nem kapott volna orvosi ellátást, a lehűlés, a 30 fokos testhőmérséklet, 

a lesoványodás következtében meghalt volna.  

 

IV. 

2019 nyarán a család megismerkedett a velük azonos faluban élő sértettel, 

aki felajánlotta nekik, hogy egy feleslegessé vált szekrényét elvihetik. A 

szekrény elszállítását követően többször kértek és kaptak élelmiszert a 

beszédében, mozgásában korlátozott nőtől, később viszont már engedély 

nélkül vettek el dolgokat és fenyegetéssel pénzt zsaroltak ki az idős 

asszonytól.  Egyik alkalommal rávették, hogy kölcsönt vegyen fel, azonban 

időközben kiderült, hogy a sértett nem hitelképes.  

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Tanúk kihallgatása várható. Az ügyben 2022. szeptember 15-én is tárgyalást 

tart a bíróság. 

Tanácselnök: Dr. Gergye Tamás 

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

 

 

2022. 09. 15. 

 

Zalaegerszegi Törvényszék – A. ép. fszt. 23. 

Fiatalkorú 

28/2021. 

O. A. és társai      Emberkereskedelem 

bűntette 

2022. 09. 15.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint a vádlottak – egy házaspár, három lányuk, a fiúk és a vejük – 

gyenge akaratú személyeket barátság és szerelmi kapcsolat ígéretével 

magukhoz csábítottak. Eleinte meggyőzéssel, majd megalázással, 

fenyegetéssel arra kényszerítették őket, hogy a család megélhetését 

biztosítsák, miközben szabadságukat korlátozták. Keresetüket elvették, 

hiteleket vetettek fel velük, miközben állati sorban tartották és dolgoztatták 

őket.  

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


 

I. 

A legidősebb lány 2015-ben megismerkedett egy már különélő házaspárral, 

akiknek lakhatási lehetőséget, jó elhelyezést, míg a férfinak a középső testvér 

szerelmet ígért. A párt beköltöztették a család ingatlanába, ahol eleinte jól 

bántak velük. Később a férfit sanyargatták, keresetét elvették, hitelt vetettek 

fel vele, éheztették, mozgásában korlátozták. Naponta általában csak egy 

tányér maradékot kapott, testsúlyából mintegy 30 kg-ot fogyott. Végül 

többszöri szökési kísérlet után 2016-ban rendőri segítséggel tudott 

megszabadulni a fogvatartóitól. A férfi volt feleségét szintén hasonló 

körülmények között tartották, őt prostitúcióra is kényszerítették egy tóparti 

városban és Németországban. Jövedelmét elvették, csak maradékot kapott, 

többször leülni sem engedték, helyette támaszkodás nélkül guggolnia kellett 

a fal mellett. Egy ismerőse segítségével neki is sikerült elmenekülni. 

 

 

II. 

A család 2014-2015. évtől, pontosan meg nem határozható időponttól egy 

férfit egy udvari fűtetlen szerszámos deszkabódéban tartott. Jövedelmét 

elvették, bántalmazták, éheztették, továbbá nem adtak neki az évszaknak, 

időjárásnak megfelelő öltözetet. A lesoványodott férfi 2016 februárjában 

bekerült a kórházba és a röntgenvizsgálat során meghalt. Halálát a kétoldali 

tüdőgyulladás és a súlyos immungyengeség okozta.  

 

III.  

2015 júniusától a család legidősebb lány tagja több alkalommal is 

megfenyegette a sértettet, miszerint, ha nem ad neki pénzt, akkor megvereti. 

Arra is rávette, hogy a szülei otthonából aranyékszereket lopjon. Miután a 

sértett nem akart többet fizetni, a vádlott két férfi segítségével autóba 

tuszkolta a munkahelyéről éppen kilépő nőt, majd hazavitte a családhoz, akik 

életveszélyesen megfenyegették. Ennek ellenére a nő - kisebb nagyobb 

megszakításokkal - 2016 szeptemberétől a családnál lakott, ahol éheztették, 

szabadságától megfosztották, kínozták, pszichésen és fizikailag 

bántalmazták. Elvették a jövedelmét és hitelfelvételre kényszerítették. 2019 

januárjában életveszélyes állapotban kórházba került. Amennyiben 1-2 órán 

belül nem kapott volna orvosi ellátást, a lehűlés, a 30 fokos testhőmérséklet, 

a lesoványodás következtében meghalt volna.  

 

IV. 

2019 nyarán a család megismerkedett a velük azonos faluban élő sértettel, 

aki felajánlotta nekik, hogy egy feleslegessé vált szekrényét elvihetik. A 

szekrény elszállítását követően többször kértek és kaptak élelmiszert a 

beszédében, mozgásában korlátozott nőtől, később viszont már engedély 

nélkül vettek el dolgokat és fenyegetéssel pénzt zsaroltak ki az idős 

asszonytól.  Egyik alkalommal rávették, hogy kölcsönt vegyen fel, azonban 

időközben kiderült, hogy a sértett nem hitelképes.  

 



Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Gergye Tamás 

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

 

 

 

2022. 09. 13. 

 

Zalaegerszegi Járásbíróság – A. ép. fszt. 16. 

B. 63/2022. R. F. P. és 

társa      

Kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2022. 09. 13.  10:30 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint a rendőrség 2020. május 27. napján házkutatást tartott az I. 

rendű vádlott lakóhelyén, amely során két darab, alufóliába csomagolt bruttó 

0,5 gramm kábítószer gyanús anyagot talált. A házkutatás során a férfi autóját 

is átvizsgálták, ahonnét 40 darab alufóliába csomagolt, közel 54 gramm súlyú 

növényi anyag került elő, s lefoglaltak egy digitális mérleget is. A talált 

kannabisz hatóanyag - tartalma nem éri el a csekély mennyiség felső határát, 

annak közel 50 %-a. A vádlott amellett, hogy maga is fogyasztott marihuanát, 

a kiporciózott drogot értékesítésre szánta. A férfi a házkutatást megelőzően 

több kiskorúnak is adott el a drogból grammonként 3.000 forintért. Amikor 

a saját készlete kifogyott, a II. rendű vádlottól szerzett be kábítószert, akinél 

szintén házkutatást tartottak és kb. 3,4 gramm kábítószer gyanús növényi 

törmeléket és egy kézi őrlőt találtak. A drog mennyisége nem éri el a csekély 

mennyiség felső határát, annak 0,12 - 12 %-át.  A II. rendű vádlott az I. rendű 

társához hasonlóan maga is fogyasztott és értékesített is.  

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

Vádlottak kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Czipóth Edit 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. 09. 13. 

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


 

Zalaegerszegi Járásbíróság – B. ép. fszt. 4. 

B. 160/2021. L. B. és társa      Lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 09. 13.  13:45 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint az I. rendű vádlott munkahellyel, megélhetését biztosító legális 

jövedelemmel nem rendelkezett, életvitelét rendszeresen úgynevezett 

besurranásos módszerrel elkövetett lopásokkal, illetőleg ezen 

bűncselekmények során ellopott értékek felhasználásával tartotta fenn. A 

bűncselekmények elkövetésének idején a férfi jogosítványát bevonták, így az 

elkövetések helyének megközelítéséhez, illetve onnan való gyors távozáshoz 

több esetben is a jogosítvánnyal rendelkező II. rendű vádlott segítségét kérte.  

 

Az I. rendű vádlott 2020 februára és 2020 szeptembere között 8 esetben 

próbált meg zalai ingatlanokból készpénzt, ékszereket eltulajdonítani, 

amelyből két alkalommal nem sikerült zsákmánnyal távozni.  

 

Volt olyan eset, hogy az I. rendű vádlott megjelent egy idős nő lakásánál és 

a Magyar Vöröskereszt munkatársának adva ki magát ajánlotta fel segítségét 

az asszonynak. Mivel a nő a segítségadásról nem tudott dönteni, az I. rendű 

vádlott elhagyta az ingatlant, de kis idő elteltével visszament. Amíg a nő a 

mellékhelyiségben tartózkodott, az egyik szobából ellopta a nő 40.000 

forintját és az igazolványait tartalmazó pénztárcáját, valamint a fiókból 

elvitte a nő megtakarított 500.000 forintját és távozott.  

 

Egy másik esetben az I. rendű vádlott megkérte a II. rendű vádlottat, hogy 

vigye le autóval egy Balaton-parti üdülőhöz. Ott az I. rendű vádlott kiszállt 

az autóból és bement az üdülőbe, ahol egy Baranya megyei művészeti iskola 

tanulói éppen vacsoráztak. Felment az emeletre és az őrizetlenül hagyott két 

szobából összesen 33.300 forintot, bankkártyát és okmányokat tulajdonított 

el.   

 

Egy alkalommal egy, a katolikus szerzetesrend által fenntartott idősek 

otthonába ment, ahol a főépület társalgójában két karmelita nővér tárcájából 

összesen 130.200 forint értékű eurót, kunát, forintot tulajdonított el. Az egyik 

nővér tárcájában megtalálta a rend bankkártyáját és az ahhoz tartozó PIN-

kódot is. Megkérte egy ismerősét, hogy vegyen fel pénzt a számláról. Az így 

szerzett 1.232.249 forinton megosztoztak.  

 

További egy esetben az I. rendű vádlott féltestvérével és gyermekével egy 

pálinkafőzdébe mentek pálinkakóstolás és vásárlás céljából. Időközben az I. 

rendű vádlott telefonálásra hivatkozva kiment a főzdéből és a vendéglátók 

közeli lakóházába ment, ahol az emeleti irodában kutatni kezdett. A 

házigazda - mivel az I. rendű vádlott hosszú időn keresztül távol volt - 

elindult a keresésére. Amikor belépett a házába hangokat hallott az emeletről 

és felkiabált, hogy jöjjön le, mire az I. rendű vádlott lejött zsebeit kifordítva, 

kezeit mutatva, hogy csak a házat akarta lefényképezni, mert olyan szép. Így 

az értékes dolgok, készpénzek ellopása nem valósult meg. 



 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános első tárgyalás. 

Vádlottak és tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Kovács Erzsébet 

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

 

 

2022. 09. 14. 

 

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

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

üzletszerűen, a 

bűncselekmény 

felismerésére vagy 

elhárítására 

fogyatékosságánál 

fogva korlátozottan 

képes személy 

sérelmére elkövetett 

csalás bűntette 

2022. 09. 14.  13:00 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 

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 első tárgyalás. 

Vádlott és tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Palkó Tamás 

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


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

 

 

2022. 09. 12. 

 

Nagykanizsai Járásbíróság – II. em. 216. A. 

B. 64/2022. O. L. V.     Nagyobb kárt okozó, 

üzletszerűen 

elkövetett csalás 

bűntette 

2022. 09. 12.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

 

I. 

A vád szerint a vádlott 2018 őszén belépett egy privát Facebook csoportba, 

amelynek adminisztrátora decemberben adománygyűjtő felhívást tett közzé. 

Olyan rászorulók jelentkezését várta, akiket a csoport tagjai 

támogathatnának. Erre a felhívásra a vádlott is jelentkezett valótlanul azt 

állítva, hogy szomszédai – egy idős házaspár – rossz anyagi körülmények 

között, egyedül nevelik unokáikat. A megtévesztés hatására az 

adminisztrátor gyűjtést szervezett, s a befolyt több mint 300.000 forintból 

tabletet vásárolt, amit elküldött a vádlottnak. Az eszközt a nő átadta 

szomszédainak, s erről fényképet is küldött a Facebook csoportnak, ezzel is 

növelve bizalmukat. Ezt követően különböző valótlan indokokkal – pl. a 

nagyszülők elhalálozása, betegség – további összegeket csalt ki a csoport 

tagjaitól. Volt, aki csak 1000 forintot utalt, de akadt olyan is aki összesen 

több mint egymillió forintot adományozott. A 20 sértettnek közel 2 millió 

forint kárt okozott, amelyből csupán 228.200 forint térült meg. 

 

II.  

A vádlott 2020-ban több olyan internetes csoporthoz is csatlakozott, ahol 

kismamák kínáltak eladásra gyermekgondozással kapcsolatos holmikat. A nő 

elhatározta, hogy olyan árucikkeket fog hirdetni, amelyek valójában 

nincsenek a birtokában. Az így kicsalt közel 780.000 forintot megélhetésére 

és különböző divatcikkekre fordította. A sértetteknek okozott kár 

visszafizetéssel megtérült.   

 
 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

Vádlott kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Török Judit 

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

 

 

 

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


2022. 09. 13. 

 

Nagykanizsai Járásbíróság – II. em. 216. B. 

B. 63/2022. H. Sz.     Kábítószer 

birtoklásának 

bűntette 

2022. 09. 13.  10:00 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint a vádlott 2019 nyarán ismeretlen személytől 37,25 gramm nettó 

tömegű amfetamint tartalmazó fehér port, 375,03 gramm nettó tömegű delta-

9-THC-t tartalmazó növényi ágvégződést és 33,11 gramm nettó tömegű, 

kokaint tartalmazó port szerzett. A nő miután 2019. augusztus 1-jén észlelte, 

hogy a hatóság megfigyeli, összegyűjtötte a házban tárolt kábítószereket, 

digitális mérlegeket, több mint 4 millió forintot, illetve 2500 euró készpénzt 

és elrejtette a házhoz tartozó melléképületekben. A nyomozó hatóság ezeket 

nem sokkal később megtalálta. A lefoglalt porokban és növényi anyagban 

mért, illetve becsült kábítószerek együttes mennyisége meghaladta a jelentős 

mennyiség alsó határát, annak mintegy 2,22-szerese. 

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

Vádlott kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Andódi Henrietta 

Információ: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20151008/sajtocsoport 
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Az ügy lényege: 

 

A vád szerint a II. rendű vádlott rávette társait, hogy 2020. november 13. 

napján Nagykanizsán egy helyi drogériából kozmetikai termékeket - többek 

között parfümöket - lopjanak el.  Az útközben megbeszéltek szerint az 

fiatalkorú I. rendű vádlott kivételével a vádlottak bementek az üzletbe. A II. 

rendű és az V. rendű vádlottak a kiválasztott illatszereket a közös, míg a III. 

rendű vádlott a saját bevásárlókosarába rakta, ezalatt a IV. rendű vádlott 

figyelt. Kis idő elteltével a fiatalkorú I. rendű vádlott is bement a boltba. 

Először sétálgatott, majd a II. rendű vádlott az üzlet egy kevésbé látható 

részén utasította a fiút, hogy tegye le a hátizsákját, amelybe a nő átrakta a 

parfümöket. Eközben a három férfi folyamatosan figyelt, hogy ne vegyék 

észre őket. Ezután a II. rendű és az V. rendű vádlottak egy parfümöt kifizetve 

elhagyták a helyszínt. A III. rendű vádlott összesen 370.290 forint értékű 

parfümmel akart fizetés nélkül távozni, de miután észrevette, hogy figyelik, 

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


az ajándéktáskába pakolt termékeket az eladótérben hagyta, majd távozott. A 

fiatalkorú I. rendű vádlott a megpakolt hátizsákkal távozni akart a boltból, 

azonban az eladók felfigyeltek a zavart viselkedésére, követték mozgását és 

a biztonsági irodába kísérték, ahol a csomagellenőrzés során 561.430 forint 

értékű terméket találtak nála. A helyszínre érkező rendőrök a drogéria mellett 

igazoltatták a II. rendű és az V. rendű vádlottakat, akiknél 

személyazonosításra alkalmas okmány nem volt. A II. rendű vádlott a 

rendőröknek a testvére adatait adta meg, és a rendőrségi eljárás során 

mindvégig az ő nevében írt alá. 

A négy férfi és a nő tettükkel összesen 931.720 forint kárt okoztak volna.  

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános első tárgyalás. 

Vádlott és tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Török Judit 

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