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Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyalóterem

B.1066/2018. Cs. M. és társai Nagyobb kárt okozó 
csalás bűntette és más 
bűncselekmények

2019. március 4. 13:00

Az ügy lényege: 

Az  ügy  I.  rendű  vádlottja  és  ismeretlen  társa  büntetés-végrehajtási  intézetben
tartózkodásuk során megállapodtak abban,  hogy úgy próbálnak meg pénzhez jutni,
hogy  ismeretlen  személyeket  arról  tájékoztatják  telefonon,  hogy  nyereményjátékon
őket nyertesként kisorsolták, de a nyereményhez jutás feltétele a vádlott által megadott
számlaszámra  való  utalás.  A  bűncselekmény  elkövetéséhez  szükséges
bankszámlaszámokat  II.  rendű  vádlott  közvetítésével  III-V.  rendű  vádlottak
biztosították.
A  nyomozás  során  ismeretlenül  maradt  elkövető  egy  Pest  megyei  büntetés-
végrehajtási intézetből felhívta telefonon a sértettet és egy ismert telekommunikációs
vállalat nevében azt állította, hogy sorsolásukon K. N. sértett egy gépjárművet nyert. A
nyeremény  átvételének  feltételeként  azt  közölte  K.  N.  sértettel,  hogy  345.000,-  Ft
közjegyzői  díjat  át  kell  utalnia  III.  rendű  vádlott  bankszámlájára.  A sértett  ennek
megfelelően átutalta a kért összeget, majd miután az ismeretlen elkövető azt állította,
hogy az összeg nem érkezett meg a számlára, felhívására a sértett újból elutalta az
összeget  III.  rendű  vádlott  számlájára.  Rövid  időn  belül  az  elkövető  újból  arról
tájékoztatta a sértettet, hogy az átutalás nem volt sikeres, ezért a sértett a „közjegyzői
díjat”  immáron  harmadszor  is  elutalta  ezúttal  V.  rendű  vádlott  számlaszámára.
Vádlottak ezáltal a sértettnek 1.035.000,- Ft kárt okoztak.
A III.  rendű  vádlott  a  bankszámlájára  érkezett  összegből  összesen  600.000,-  Ft-ot
átadott II. rendű vádlottnak, míg 90.000,- Ft-ot közreműködése fejében megtartott. Az
ügy V.  rendű vádlottjának  bankszámlájára  érkezett  pénzt  IV.  és  V.  rendű  vádlottak
készpénzben felvették, melyből 300.000,- Ft II. rendű vádlotthoz, 135.000,- Ft IV. rendű
vádlotthoz, míg 10.000,- Ft V. rendű vádlotthoz került.  Az V. rendű vádlott  a kapott
összeget utóbb átadta IV. rendű vádlottnak.
A  büntetőügyhöz  egyesítésre  került  a  Szombathelyi  Járásbíróságon  indult  azon
büntetőügy, melyben benyújtott vádirat szerint jelen ügy II. rendű és IV. rendű vádlottja
megállapodtak  abban,  hogy  a  IV.  rendű  vádlott  édesanyja  bankszámláját  II.  rendű
vádlott  rendelkezésére  bocsátja  annak  érdekében,  hogy  arra  bűncselekmény
elkövetéséből származó pénz érkezhessen.
A nyomozás során szintén ismeretlenül maradt elkövető a fentiekkel egyező módon,
nyereményjátékra  hivatkozással  690.000,-  Ft  közjegyzői  díj  átutalását  kérte  N.  R.
sértettől,  aki  azt  a  IV.  rendű  vádlott  édesanyja  bankszámlájára  átutalta.  Az  átutalt
összegből  IV.  rendű  vádlott  500.000,-  Ft-ot  egy  pénzküldési  szolgáltatón  keresztül
eljuttatott II.  rendű vádlottnak, míg a feladási díjon felül megmaradó 160.000,- Ft-ot
megtartotta magának.

Megjegyzés  :  A bíróság II. rendű és IV. rendű vádlottak vonatkozásában előkészítő
ülést  tart  13  órakor,  míg  I.  rendű,  III.  rendű,  valamint  V.  rendű  vádlottak
vonatkozásában tárgyalást tart 13 óra 30 perckor.



Információ: dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
06-30/237-5069
laczkoh@veszpremvb.birosag.hu

2019. március 6.

Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyaló

B.102/2019. F. I. Állatkínzás vétsége 2019. március 6. 8:15

Az ügy lényege: 

A vádlott  2018.  június 3-án 14 óra körüli  időben személygépkocsijának kalaptartóval
lezárt  csomagtartójában  6  db  nyolc  hetesnél  fiatalabb  kutyakölyköt  szállított
Veszprémből  Balatonalmádiba.  A kiskutyákat  a  vádlott  a  lakóhelyén  helyezte  el  egy
kartondobozba,  majd  a  gépkocsi  csomagtartójába  tette  azért,  hogy  azokat
Balatonalmádiba vigye a telkére. A doboz felülről le volt ragasztva és az oldalán egy
akkora lyuk volt, amin egy kiskutya éppen kifér.

Aznap kánikula volt, 14 óra körül 30 fok. A vádlott a személygépkocsival nem egyenesen
a telkére ment, hanem elkanyarodott Megyehegy Murvabánya irányába, ahol még időzni
is akart, római romokat keresett.

A vádlottat a murvabánya melletti földúton rendőri intézkedés alá vonták, melynek során
megtalálták  a  csomagtartóban a 6  db kiskutyát.  A kutyakölykök  közül  négy a  doboz
mellett feküdt és kapkodta a levegőt. A rendőrök a papírdobozban további két kiskutyát
találtak,  melyek  rosszabb  állapotban  voltak,  mozdulatlanul  feküdtek  és  az  egyiknek
habzott a szája. A két kiskutyát a rendőrök vízzel locsolták, de a legrosszabb állapotban
lévő kölyköt állatorvoshoz kellett vinni, mert hőgutát kapott.

A zárt csomagtartóban szállított kutyák életét veszélyeztette a nagy külső hőmérséklet
és a csomagtartó zártsága. Legalább két kiskutya életét a gyors és szakszerű rendőri
beavatkozás mentette meg.

Megjegyzés  : Az ügyben a bíróság előkészítő ülést tart.
Információ: dr. Laczkó Henriett

sajtószóvivő
06-30/237-5069
sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu


