
                                       Tájékoztatás médiatartalom-szolgáltatók részére 

                                                                 46. HÉT 

                                           ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK 

                                                  2022. 11. 14. – 2022. 11. 18. 

 

 

2022. 11. 15. 

 

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

Bf.142/2022. G. Gy.  Csalás bűntette  2022. 11. 15.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

A Keszthelyi Járásbíróság elsőfokon született ítélete itt olvasható. 

 

Megjegyzés: 

Másodfokú nyilvános tárgyalás. 

Ítélethirdetés várható. 

Tanácselnök: Dr. Turopoli Tibor 

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

 

 

 

2022. 11. 16. 

 

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

B.19/2022. H.K.S. és 

társa 

Több emberen 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

és más 

bűncselekmények  

2022. 11. 16.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

A vád szerint 2021. június 2. napján az I. rendű és a II. rendű vádlottak az 

élettársaikkal sétáltak Keszthelyen, és egy építkezéshez érve az ott dolgozó 

sértett lekiabált a társaság női tagjainak. A két férfi ezt sérelmezve visszaszólt 

a sértettnek, majd elhagyták a helyszínt. A vádlottak kiderítették, hogy az 

építkezésen ózdi munkások dolgoznak, akik egy panzióban vannak 

elszállásolva. A vádlottak a szállás udvarára mentek és panaszt tettek a 

munkások vezetőjének. 

https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20181005/tajekoztatas-mediatartalom-szolgaltatok-reszere
https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20220513/eloleg-elleneben-akart-penzt-kicsalni
http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20151008/sajtocsoport


A beszélgetők köré többen odagyűltek, majd a jelenlévők között feszültség 

alakult ki, mire a vádlottak kést rántottak és a csoportosulás szétfutott. A 

sértett menekülés közben megcsúszott, mire az I. rendű vádlott a kezében 

lévő késsel rátámadt és odakiabált a II. rendű vádlottnak, hogy „Gyere, öljük 

meg!”. A II. rendű vádlott a késével a földön fekvő sértett felé szúrt, aki 

ennek következtében a bal combján megsérült.  A vádlottak akkor hagyták el 

a helyszínt, amikor a munkások téglával kezdték dobálni őket. A sértett a 

vérzést nem tudta elállítani, ezért a sógora kíséretében autóba akart ülni, hogy 

kórházba menjenek. Ez idő alatt a vádlottak a ház előtt parkoló ismerősük 

kocsijához mentek. Az autó csomagtartójából az I. rendű vádlott egy 

kerékkulcsot, míg a társa egy esztergált farudat vett ki, majd felfegyverkezve 

visszamentek az udvarra, ahol rátámadtak a sértett sógorára. Az I. rendű 

vádlott a kerékkulccsal fejbe ütötte, a II. rendű vádlott pedig a farúddal 

ütlegelte. Az ütések hatására földre került férfit a II. vádlott a csípőcsontja 

felett, az I. rendű vádlott pedig mellkason szúrta. Ezt követően a vádlottak 

egyike még egy székkel is fejbe akarta vágni, de mivel meghallották a 

közeledő sziréna hangját, elfutottak. Ha a két sérültet nem szállítják időben 

kórházba, a sérüléseik maradandó fogyatékosságot, illetve életveszélyes 

állapotot okozhattak volna.  

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

Tanúk kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Gergye Tamás 

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

 

 

 

2022. 11. 15. 

 

Zalaegerszegi Járásbíróság – B. épület fsz. 4. 

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

bűncselekmények 

2022. 11. 15.  8:30 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.  

 

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


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

próbált meg zalai ingatlanokból készpénzt, ékszereket eltulajdonítani, de 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 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. 11. 15. 

 

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


Nagykanizsai Járásbíróság – II.em.216.B. 

Fiatalkorú 

117/2022. 

M. R. Á. és 

társa 

Rongálás vétsége és 

más bűncselekmény 

2022. 11. 15.  9:00 óra 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a két vádlott 2022. február 2-án közös italozás, zenehallgatás 

céljából szobát vett ki egy panzióban. Az este során olyan hangosak voltak, 

hogy a többi szállóvendég telefonon panaszt tett a tulajdonosnak, aki a 

párjával együtt visszament a motelbe és felszólította az erősen ittas 

állapotban lévő vádlottakat a távozásra. Ennek eleget téve visszamentek a II. 

rendű vádlott lakására, ahol a férfi magához vett egy 30 cm pengéjű 

konyhakést és ezzel indultak vissza a panzióba, hogy visszakérjék a szállásdíj 

felét. A II. rendű vádlott a kést a háta mögé rejtve kopogott az ajtón, de mivel 

senki sem nyitotta ki, leült a teraszra, míg fialakorú társa rángatni, rugdosni 

kezdte az ajtót, s több alkalommal nekidobott egy széket.  

A rongálásba végül a II. rendű vádlott is becsatlakozott és betörte a bejárati 

ajtó üvegét egy székkel. Ezt követően a vádlottak elhagyták a helyszínt. A II. 

rendű vádlott 164.987 forint kárt okozott a sértettnek, amelyből 140.000 

forintot megtérített.  

 

Megjegyzés: 

Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés. 

Vádlottak kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Andódi Henrietta 

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

 

 

 

 

2022. 11. 16. 

 

Nagykanizsai Járásbíróság – II.em.216.A. 

Fiatalkorú 

12/2022. 

O.D. és 4 társa Lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 11. 16.  9:30 óra 

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 

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


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, 

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 folytatólagos tárgyalás. 

Vádlottak kihallgatása várható. 

Tanácselnök: Dr. Török Judit 

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

 

 

 

 

 

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

