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Zalaegerszegi Törvényszék – A. ép. fsz. 23. 

B.66/2020. B. L-né és 

társai      

Hűtlen kezelés 

bűntette 

2022. 09. 28.  9:30 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint egy országos hitelszövetkezet igazgatóságának elnöke 2009 

júliusától a II. rendű, míg tagjai az I. rendű, V. rendű, IV. rendű, VI. rendű, 

VIII. rendű és VII. rendű vádlottak voltak. A működésre irányadó 

Alapszabály szerint az igazgatóság irányította a hitelszövetkezet munkáját, 

valamint hagyta jóvá a nagy és belső hiteleit. Az igazgatóság elnöke 

személyes felelősséggel irányította a hitelszövetkezet működését és 

gazdálkodását az egyes jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, 

határozatoknak megfelelően. Időközben a hitelszövetkezet ügyvezető 

igazgatója az I. rendű vádlott lett, aki egy 3 tagú cenzúra bizottságot hozott 

létre, amely az eléje terjesztett ügyeket átvizsgálta és javaslatot tett az 

igazgatóságnak a hitelfelvétel kapcsán. A bizottság vezetője az I. rendű 

vádlott, tagjai a II. rendű és a III. rendű vádlottak voltak. 

 

a/ Egy budapesti székhelyű kft., amely saját tulajdonú ingatlan adásvételével 

foglalkozott, 2012 novemberében 65 millió forint összegű hitelkérelemmel 

fordult a hitelszövetkezethez, majd alig egy hónapon belül újabb 35 millió 

forintos kérelmet terjesztett elő.  Az igazgatóság – a cenzúra bizottság 

javaslatának megfelelően – mindkét esetben engedélyezte az egy éves 

forgóeszköz hitelszerződés megkötését, illetve ezt követően lehetőséget adott 

az eredetileg fedezetként felajánlott ingatlan helyébe lépő kisebb értékű 

ingatlan cseréjére is. Az esedékes törlesztőrészleteket viszont a kft. 

egyáltalán nem, vagy csak késve fizette, jelentős tartozást felhalmozva.  

A vád szerint a cég a megkapott összegre nem is volt hitelképes, a 

csereingatlan értéke aránytalanul alacsony volt, s egyes beszámolt 

földterületek nem is a kft. tulajdonát képezték, csupán használati joggal 

rendelkezett felette.  

A vádlottak, mint a hitelszövetkezet vagyonának kezelésével megbízottak 

megszegték az ebből fakadó kötelességüket, s összesen kb. 104.000.000 

forint kárt okoztak, amelyből közel 7 millió forint térült meg.  

 

b/ A hitelszövetkezet megbízásai alapján a hitelfedezetek helyszíni 

vizsgálatát egy zalaegerszegi székhelyű kft. végezte, amelyben a II. rendű 

vádlott 41,5 %, a hitelszövetkezet 36,56 % részesedéssel bírt.  A kft. 2012-

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


ben 98 millió forintos hitelkérelemmel fordult a hitelszövetkezethez. A hitelt 

a cenzúra bizottság javaslatával egyezően az igazgatóság engedélyezte, ám a 

jelzálogként felajánlott ingatlanra az előírt határidőn túl került csak 

bejegyzésre jelzálogjog, amely előtt egy másik szövetkezet által nyújtott, 300 

millió forintos hitel zálogjogával terhelték a fedezetet. A kft. 2015. 

szeptemberében felszámolás alá, majd 2018-ban törlésre került, s ezt 

megelőzően csak részben teljesítette a hiteltörlesztési kötelezettségeit. A vád 

szerint a vádlottak olyan cégnek adtak hitelt, amely a 2008-2011. üzleti 

éveket többmilliós vesztességgel zárta, így nem volt hitelképes. Az okozott 

kár 104.000.000 forint feletti, melyből kicsit több mint 1 millió forint térült 

meg.  

 

c/ Egy budapesti székhelyű kft., amelynek saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

volt, 2012 decemberében hitelkérelmet nyújtott be a hitelszövetkezethez. Az 

igazgatóság elfogadta a cenzúra bizottság javaslatát és engedélyezte a hitelt, 

amelyet végül a cég csak részben - 106 millió forint helyett 83 millió forint 

eréjéig - fizetett meg. A vád szerint a vádlottak olyan cégnek nyújtottak 

magas kockázattal hitelt, amely negatív saját tőkével rendelkezett és nem volt 

hitelképes.  

 

d/ Egy budapesti székhelyű, gépjármű karosszéria-, illetve pótkocsigyártással 

foglalkozó kft. 2013-ban kérelmezte a hitelszövetkezet felé a korábbi 

folyószámlahitelének meghosszabbítását, amelyet az igazgatóság 

helybenhagyott, ám a vád szerint olyan cégnek adott folyószámla-hitelt, 

amely nem volt hitelképes, a fedezet pedig nem jelentett tényleges 

biztosítékot. A kft. 2014-ben fizetésképtelenné vált és felszámolták. A 

vádlottak így összesen kb. 32.000.000 forint kárt okoztak, amelyből mintegy 

2 millió forint térült meg.  

 

e/ Egy újfehértói székhelyű, kenyér, friss pékáru gyártásával foglalkozó kft. 

2013-ban fordult 100 millió forintos hitelkérelemmel a hitelszövetkezethez, 

amely annak ellenére engedélyezte a hitelt, hogy a cég 2008 évtől kezdődően 

minden évben negatív saját tőkét mutatott ki, és ingatlanát több jelzálogjog 

is terhelte.  Időközben a cég fizetésképtelenné vált és elrendelték a 

felszámolását. A vád szerint a vádlottak kb. 107 millió forint kár okozásához 

járultak hozzá. 

 

f/ Egy budapesti székhelyű kft. - amely személygépjármű-, könnyűgépjármű- 

kereskedelemmel foglalkozott, - vezető tisztségviselői a vádbeli időszakban 

ugyanazon személyek voltak, mint a d/ pontban szereplő cég vezetői.  

Hitelkérelmüket 2013 júniusában hagyták jóvá, de a törlesztőrészleteket sem 

határidőben, sem azt követően nem fizette vissza a kft, illetve a hitel 

felvételét megelőző évben is veszteséges volt. A vádlottak összesen kb. 

60.450.000 forint kárt okoztak.  

 

g/ Egy gödi székhelyű kft., amely újság-, papíráru-kereskedelemmel 

foglalkozott, 2013 szeptemberében hitelkérelmet nyújtott be a 



hitelszövetkezethez, amit a cenzúra bizottság és az Igazgatóság is 

engedélyezett. A kft. a felvett hiteleket nem a hitelkérelemben, illetve a 

kölcsönszerződésekben meghatározott célokra fordította, többek között 

kölcsönt adott több fent megnevezett cégben is érintett magánszemélynek. A 

vádlottak összesen kb. 37.440.000 forint kárt okoztak, amelyből mintegy 2,5 

millió forint térült meg.  

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: dr. Gergye Tamás 

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

 

 

2022. 09. 27. 

 

Zalaegerszegi Járásbíróság – A. ép. fsz. 16. 

B.124/2022. L. Z.      Lopás bűntette 2022. 09. 27.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

 

I. 

A vád szerint a vádlott 2021 októberben befeszítette egy zalaegerszegi 

családi ház ajtaját, ahonnan 595.280 forint értékben ékszereket, egy 

láncfűrészt és egy akkumulátort tulajdonított el.  

 

II.  

A vádlott 2021. december 7-én éjszaka ismét egy zalaegerszegi családi házba 

jutott be jogtalanul. Miután a földszinten alvó sértettre rázárta a 

hálószobaajtót, kifeszítette a nappaliban lévő bútorszéfet és kivitte a kertbe. 

Itt felfeszítette a széf ajtaját és eltulajdonította a benne található 2 darab – 

összesen 422 gramm súlyú, 7.939.500 forint értékű – befektetési 

aranytömböt, valamint 400 euró készpénzt. Ezen felül a férfi még 3 darab, 

összesen 30.000 forint értékű Zsolnay porcelánt is el akart vinni, de végül 

ezeket a helyszínen hagyta.   

A bűncselekménnyel összesen 8.115.760 forint kárt okozott, amelyből  

30.000 forint térült meg.  

A sértetett a reggel érkező rokona szabadította ki a szobából.  

 

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

Vádlott kihallgatása várható. 

Tanácselnök: dr. Czipóth Edit 

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


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

 

 

 

2022. 09. 28. 

 

Zalaegerszegi Járásbíróság – B. ép. fsz. 3. 

B.64/2020. N. E. és társa      Csalás bűntette 2022. 09. 28.  13:00 óra 

Az ügy lényege: 

 

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 forint, illetve 60 millió 

forint 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 forint kárt okoztak a 

pénzintézetnek.  

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Ítélethirdetés várható. 

Tanácselnök: dr. Sinkó Vilmos 

Információ: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20151008/sajtocsoport 
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2022. 09. 29. 

 

Zalaegerszegi Járásbíróság – B. ép. fsz. 4. 

B. 126/2021. R. R.       Csalás bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 09. 29.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint a vádlott 2008-tól egy autókereskedő bt., míg 2018-tól egy kft. 

ügyvezetőjeként működtette autókereskedését zalai telephellyel. A férfi 

tevékenysége során a két cég működésének folyamatos fenntartása 

érdekében vállalkozói hiteleket vett fel, magánszemélyektől kért kölcsön, 

illetve ismerőseitől jutalék ígéretével igyekezett anyagi támogatást szerezni. 

A kedvezőtlen üzleti döntések, a saját és családja vagyonának gyarapítása, 

megélhetésének finanszírozásaként a cégek ellen több végrehajtási eljárás 

indult. A cégbíróság a bt.-t 2019-ben, a kft.-t 2020-ban kényszertörléssel 

megszüntette.  

A férfi több ismerősétől kért kölcsön, hogy abból vásároljon külföldön 

gépkocsikat és azokat Magyarországra hozassa, azonban az átvett összeg 

csak egy töredékét fizette vissza. Számos alkalommal olyan gépkocsit is 

eladott, amit hirdetési céllal vittek be a kereskedésbe, viszont a vételárat nem, 

vagy csak részben fizette ki az eladónak. Előfordult, hogy úgy csalt ki pénzt 

az ügyfeleitől, hogy az általuk kiválasztott gépkocsi beszerzését ígérte nekik. 

A pénzt átvette, de a kérést nem teljesítette. Arra is volt többször példa, hogy 

az eladni kívánt autóért a foglalót átvette a vevőtől, majd pár nappal később 

ugyanazt az autót továbbértékesítette. Az ügyészség által 36 rendbeli csalás 

és 13 rendbeli sikkasztás bűntettével vádolt férfi 2019 augusztusától 2020 

februárjáig 49 sértettet károsított meg közel 100 millió Ft-tal és 38.800 

euróval, amiből több mint 6 millió Ft és 26.350 euró megtérült. 

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. Az ügyben a bíróság 2022. 

szeptember 30. napján is tart tárgyalást.  

Tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: dr. Seruga Teodóra 

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

 

 

2022. 09. 30. 

 

Zalaegerszegi Járásbíróság – B. ép. fsz. 4. 

B. 126/2021. R. R.       Csalás bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 09. 30.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

 

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


A vád szerint a vádlott 2008-tól egy autókereskedő bt., míg 2018-tól egy kft. 

ügyvezetőjeként működtette autókereskedését zalai telephellyel. A férfi 

tevékenysége során a két cég működésének folyamatos fenntartása 

érdekében vállalkozói hiteleket vett fel, magánszemélyektől kért kölcsön, 

illetve ismerőseitől jutalék ígéretével igyekezett anyagi támogatást szerezni. 

A kedvezőtlen üzleti döntések, a saját és családja vagyonának gyarapítása, 

megélhetésének finanszírozásaként a cégek ellen több végrehajtási eljárás 

indult. A cégbíróság a bt.-t 2019-ben, a kft.-t 2020-ban kényszertörléssel 

megszüntette.  

A férfi több ismerősétől kért kölcsön, hogy abból vásároljon külföldön 

gépkocsikat és azokat Magyarországra hozassa, azonban az átvett összeg 

csak egy töredékét fizette vissza. Számos alkalommal olyan gépkocsit is 

eladott, amit hirdetési céllal vittek be a kereskedésbe, viszont a vételárat nem, 

vagy csak részben fizette ki az eladónak. Előfordult, hogy úgy csalt ki pénzt 

az ügyfeleitől, hogy az általuk kiválasztott gépkocsi beszerzését ígérte nekik. 

A pénzt átvette, de a kérést nem teljesítette. Arra is volt többször példa, hogy 

az eladni kívánt autóért a foglalót átvette a vevőtől, majd pár nappal később 

ugyanazt az autót továbbértékesítette. Az ügyészség által 36 rendbeli csalás 

és 13 rendbeli sikkasztás bűntettével vádolt férfi 2019 augusztusától 2020 

februárjáig 49 sértettet károsított meg közel 100 millió Ft-tal és 38.800 

euróval, amiből több mint 6 millió Ft és 26.350 euró megtérült. 

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: dr. Seruga Teodóra 

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

 

 

2022. 09. 27. 

 

Lenti Járásbíróság – I. em. I. terem 

B.19/2022. K. R.  Zaklatás vétsége 2022. 09. 27.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint a vádlott nő és a katolikus pap 2018 második felében 

ismerkedtek meg Szombathelyen. Közös munkájuk miatt hetente többször 

találkoztak. A nő 2020-ban bevallotta a férfinak, hogy beleszeretett, a sértett 

azonban közölte, hogy nem kíván vele kapcsolatot létesíteni. Ezt a vádlott 

nem fogadta el és annak ellenére is kereste a férfi társaságát, hogy az 

igyekezett elkerülni őt.  

A sértettet 2021 nyarán áthelyezték Zala megyébe. Ám a vádlott ennek 

ellenére sem hagyott fel a közeledésével: 2021. augusztus 14. és december 2. 

között – a férfi kifejezett akarata ellenére – telefonon és személyesen is 

zaklatta. Naponta többször, néha éjszakai is hívogatta a sértettet, összesen 74 

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


alkalommal. Ezen felül heti rendszerességgel személyesen is megjelent a 

férfi lakásánál. A plébános elzárkózott a találkozástól, ezért a nő 2021 

novemberében két héten keresztül minden olyan szentmisén megjelent, 

amelyet a férfi celebrált. Egy alkalommal a nő a sértett lakásába is bement, 

ahol igyekezett érzelmei megvallására bírni a férfit, aki azonban távozásra 

szólította fel a vádlottat. Miután ennek a nő nem tett eleget, a sértett a hátsó 

ajtón keresztül próbált menekülni, miközben hívta a rendőrséget. A vádlott 

azonban kulcsra zárta az ajtót, így a férfi végül a fürdőszoba ablakán 

keresztül jutott ki. Ezt követően a nő is távozott.  

Néhány nappal az esetet követően a vádlott egy levelet hagyott a plébános 

autójának szélvédőjén, amelyben hangoztatta azon meggyőződését, hogy a 

sértett szereti őt és azzal fenyegette meg a férfit, hogyha nem beszél vele és 

nem lesz hozzá őszinte, magánügyüket a nyilvánosság elé tárja.  

A sértett ezt követően a rendőrséghez fordult.  
 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

Vádlott kihallgatása várható.  

Tanácselnök: dr. Horváth Zsolt 

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