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2019. május 27.

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem

B.572/2018. N. L. és társai Sikkasztás bűntette és 
más bűncselekmények 

2019. május 27. 9:00

Az ügy lényege: 

Az I-IV. rendű vádlottak egy Veszprém megyei gyárban raktári dolgozó munkakörben
dolgoztak.  Az  I.  rendű  vádlott  ismeretlen  társával  együtt  16  tekercs  műbőrt
tulajdonítottak el a gyárból, melyet az I. rendű vádlott VII. r. vádlottnak értékesített. Ezt
követően az I.  rendű vádlott  a vele egy műszakba dolgozó II-IV.  rendű vádlottakkal
megállapodva  a  gyár  raktárából  közösen  további  műbőr  anyagot  tulajdonítottak  el,
melyet  szintén  VII.  r.  vádlottnak  értékesítettek.  A  bűncselekmény elkövetéséhez  az
őrszolgálatot ellátó V. rendű vádlott anyagi szolgáltatás ellenében segítséget nyújtott
azzal, hogy vagyonőri kötelességét megszegve ki-és beengedte a kapun a lopott árut
szállító gépjárművet és ennek tényét nem rögzítette az ügyeleti naplóban. Rövid időn
belül  I-IV.  rendű  vádlottak  ismét  elhatározták,  hogy  műbőrt  lopnak  a  gyárból.  Ez
alkalommal a járműbe történő pakolást észlelte a vagyonőri feladatot ellátó VI. r. vádlott,
aki azonban ezt pénzösszeg ellenében nem jelentette a munkáltatójának.

Az I-III.  rendű vádlottak műbőrrel  húzott  műszerfalakat  is  eltulajdonítottak a  gyárból
annak érdekében, hogy azokat VIII. rendű vádlottnak értékesítsék. Az I. rendű vádlott
ezen túl raklapot, ipari  papírtörlő tekercset és szemeteszsákot, II.  rendű vádlott ipari
gombolyagcérnát,  III.  rendű  vádlott  kéziszerszámokat,  IV.  rendű  vádlott  pedig
munkavédelmi kesztyűt tulajdonított el a gyárból.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben ítéletet hirdet.
Információ: dr. Laczkó Henriett

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

2019. május 30.

Veszprémi Járásbíróság,107. tárgyalóterem

Fk.402/2019. Sz. J. és társai Rablás bűntette és más 
bűncselekmények 

2019. május 30. 9:00

Az ügy lényege: 

Az I. rendű vádlott egy internetes társkereső oldalon megismerkedett D. A. sértettel. Az
I.  rendű  vádlott  és  valótlanul  a  lányaként  bemutatkozó  II.  rendű  vádlott  2018
januárjában a sértettel annak lakásában találkoztak. Az esti órákban a II. rendű vádlott
kávét főzött a sértettnek, melybe ismeretlen eredetű szert tett, amitől a sértett elaludt.
Ezt  kihasználva  a  vádlottak  összesen  275.000,-  Ft  értékű  vagyontárgyakat



tulajdonítottak el  a lakásból, valamint megszerezték a sértett  bankkártyáját,  amellyel
internetes vásárlást kíséreltek meg, de az a kártya letiltottsága miatt meghiúsult.

Ezt követően az I. rendű vádlott a korábban szintén társkereső oldalon megismert J. F.
sértettel 2018 februárjában személyes találkozót beszélt meg annak érdekében, hogy
ezen  alkalommal  is  értékeket  szerezzen  a  sértettől.  A  tervébe  beavatta  II.  rendű
vádlottat  és  saját  gyermekét,  a  fiatalkorú  III.  rendű  vádlottat.  Az  I.  rendű  vádlott  a
sértettel annak lakásában találkozott, ahol az italába gyógyszert kevert, amitől a sértett
öntudatlan állapotba került. Ezt követően az I. rendű vádlott telefonos jelzésére II. és III.
rendű vádlottak is megjelentek a lakásban és a sértett öntudatlan állapotát kihasználva
a lakásból eltulajdonítottak összesen 269.700,- Ft értékű ékszert, valamint 255.700,- Ft
értékben  egyéb  vagyontárgyakat.  A  sértettől  megszerzett  bankkártyával  III.  rendű
vádlott sikertelenül próbált meg készpénzt felvenni.

Az I. rendű vádlott a fiatalkorú III. rendű vádlott nevelésére köteles személy, aki azáltal,
hogy  fiát  bűncselekmény  elkövetésére  bírta  rá  és  vele  közösen  követett  el
bűncselekményt, a szülői feladatköréből fakadó kötelezettségét súlyosan megszegte és
ezzel a III. rendű vádlott erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette.

A  vádhatóság  az  I.  rendű  vádlottra  fegyházbüntetés,  a  II.  rendű  vádlottra
börtönbüntetés,  a  III.  rendű  vádlottra  fiatalkorúak  börtöne  büntetés  és  közügyektől
eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozta.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Információ: dr. Laczkó Henriett

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


