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

2019. január 23. 9:45

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 az ügyben előkészítő ülést tart.

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

2019. január 24. 

Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyalóterem

B.1586/2018. L. I. és társa Súlyos testi sértés 
bűntettének kísérlete és 
más bűncselekmények

2019. január 24. 8:30

Az ügy lényege: 

Az  I.  rendű  vádlott  barátai  társaságában  2017  decemberében  dohányt  és
cigarettahüvelyt akart vásárolni. A dohánybolt előtt találkoztak az onnan kilépő II. rendű
vádlottal,  akivel  egy  korábbi  nézeteltérés  miatt  feszült  volt  a  viszony.  Egymás
köszöntése közben kölcsönösen sértő  szavakat  mondtak egymásnak,  majd hangos
szóváltásra, egymás tettleges bántalmazására is sor került köztük.

Az I. rendű vádlottnak arczúzódásos sérülése keletkezett és a bal alsó foga kitörött,
mely olyan fogyatékosságként értékelhető, amely fogászati úton helyreállítható.

A  vádlottak  a  nyílt  utcán  tanúsított  kihívóan  közösségellenes,  durva,  erőszakos
magatartása  alkalmas  volt  arra,  hogy  másokban  megbotránkozást  vagy  riadalmat
keltsen.

A  vádlottak  közötti  dulakodás  folytatódott,  amikor  I.  rendű  vádlottat  a  barátai  nem
tudták visszatartani attól, hogy a kocsma teraszára előle elrohanó II. rendű vádlott után
menjen. A kocsmaajtóban a sértett - abból a célból, hogy a konfliktust megakadályozza
– azt  állította,  hogy bent  zártkörű  rendezvény van.  A bejárati  ajtóhoz érő  I.  rendű
vádlott szó nélkül, közepes erővel ököllel orron ütötte a sértettet, mely bántalmazás
alkalmas  lehet  az  elszenvedettnél  súlyosabb  8  napon  túl  gyógyuló  sérülés
előidézésére.

I. rendű vádlott ezután II. rendű vádlott felé közeledett, aki erre ököllel ismét megütötte
az arcán I. rendű vádlottat.

A kocsma teraszán tanúsított kihívóan közösségellenes, durva, erőszakos magatartás
alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A bíróság végzésben megállapította, hogy súlyos testi sértés bűntette a vádtól eltérően
maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés bűntettének is minősülhet.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.



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


