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2019. november 04. 

 

Veszprémi Törvényszék, 102. tárgyalóterem (Csajághy Károly-terem) 

B.320/2018.  Cs. A. és társai Különösen jelentős 

vagyoni hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények  

2019. november 

4. 

9:00 

A vádirat lényege:  
Az I. rendű vádlott sógora az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepelt, azonban 
ténylegesen gazdasági tevékenyéget nem fejtett ki. Az I. rendű vádlott sógorának 
tudta nélkül, az ő nevében egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott. Ennek 
keretében Szlovákiából élősertést és bőrös félsertést vásárolt, melyet belföldön 
értékesített. Ezen túl a vádlott több irányítása alatt álló gazdasági társaság nevében is 
vásárolt élősertést és bőrös félsertést, melyeket szintén belföldön értékesített. A 
vádlott ezen társaságok több adóévet érintő áfabevallásaiban az állami adóhatóságot 
megtévesztve, az áfafizetési kötelezettségét eltitkolta, valamint annak mértékét több 
esetben valótlan tartalmú számlák könyvelésbe befogadásával jogosulatlanul 
csökkentette.  

Az I. rendű vádlott az állami költségvetés adóbevételét a 2010. év I. negyedévétől a 
2015. év IV. negyedévéig terjedő időszakban általános forgalmi adó (áfa) adónemben 
1.480.311.494,- Ft-tal jogosulatlanul csökkentette. 

Az ügy további vádlottjai az I. rendű vádlott által vezetett gazdasági társaságok 
részére fiktív számlákat állítottak ki, vagy a számlák kiállításához nyújtottak 
segítséget. 

Megjegyzés: Az ügyben a bíróság folytatólagos tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

2019. november 05. 
 

Pápai Járásbíróság, 12. tárgyalóterem 

B.63/2019.  B.J.B. Szabálysértési értékre, 

üzletszerűen elkövetett 

csalás vétsége 

2019. november 

5. 

8:30 

A vádirat lényege: 
 
A sértettek egy internetes apróhirdetési oldalon hirdetéseket adtak fel, melyben 
különböző árukat kerestek megvételre. Ezen hirdetésekre jelentkezett a vádlott, aki a 
sértettekkel telefonon felvette a kapcsolatot. Miután megegyeztek a vételárban, a 
vevők részére megadta a bankszámlájának a számát, ahova a sértettek a vételárat 
befizették. A vádlott vállalta a keresett áruknak a sértett részére történő megküldését. 



A vádlottnak nem állt szándékában a tárgyak megküldése a megrendelő sértettek 
részére, az eladni ígért tárgyakkal nem is rendelkezett. A vádlott ezen módszerrel 
összesen 18 esetben értékesített olyan tárgyakat, mellyel ténylegesen nem 
rendelkezett, elsősorban autóalkatrészeket (pl. hengerfejet, motorháztetőt, ablaktörlőt, 
pótkereket, acélfelnit), valamint számítástechnikai eszközöket (tablet alaplapot, 
mobiltelefont, videokártyát) 2017 októbere és 2018 márciusa között. 
 
Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés 
kiszabását indítványozta vádiratban.  
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

2019. november 06. 
 

Veszprémi Törvényszék, 101. tárgyalóterem. 

B.76/2019. B. Sz. Emberölés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2019. november 

6. 

09:00 

Az vádirat lényege: 
 
A vádlott számítógépes grafikák készítésével foglalkozott, naponta 14-15 üveg sört 
megivott, esetenként nyugtatóval együtt fogyasztott szeszesitalt. A vádlott a 
számítógépes grafikák készítése során esetenként hallucinált, hangokat hallott, 
képeket, számokat látott, amelyek kódoltan cselekvésre utasították, a parancs-sor őt 
besugározta. 
2019. március 26-án az éjjeli órákban a lakóhelyén tartózkodva ismételten hangokat 
hallott mint például „intézd el” és „gyilkos”, melyek hatására magához vett egy kb. 20,5 
centiméter hosszú ollót, majd az általa hallani vélt hangok értelmét úgy próbálta 
megfejteni, hogy a településen házról-házra járt és azt figyelte, hogy a hangok honnan 
jönnek. A vele szemben lakó sértettnél állt meg végül – akit előző nap megöléssel 
megfenyegetett azért, mert annak láncra vert kutyája hangosan vonyított –, mert itt 
hallotta azt, hogy „intézd el”, majd oda bekopogott. Miután a sértett ajtót nyitott, a 
vádlott rátámadt, hajánál fogva kihúzta a házából a teraszra, miközben a másik 
kezében az ollót tartotta. A vádlott az olló hegyes végével a hanyatt fekvő sértettet 
többször fején, mellkasán, hasán és hátán nagy erővel megkísérelte megszúrni, 
azonban ezeket a szúrásokat a sértett az alkarjával védekezve részben elhárította. Ezt 
követően az utcán az ollóval a sértett bal karját, valamint jobb oldalát is két alkalommal 
megszúrta. A dulakodás során a sértett kitartóan védekezett, a vádlott kezéből az ollót 
kicsavarta. Ennek következtében a vádlott a helyszínről hazafutott, ahol a nyomozó 
hatóság őrizetbe vette. 
 
A bántalmazás következtében a sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket 
szenvedett el, az ollóval a jobb mellkasfél megszúrása a mellkas megnyitására, 
életveszélyes sérülés okozására volt alkalmas. A súlyosabb eredmény a sértett kitartó, 
védekező magatartása miatt maradt el. 
 



Megjegyzés: A törvényszék az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

Veszprémi Törvényszék, földszint 23. tárgyalóterem 

Bf.387/2019. T.A. és társa Rablás bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. november 

6. 

10:30 

Az vádirat lényege: 
 
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege szerint az egymással baráti 
kapcsolatban álló vádlottak elhatározták, hogy gépkocsival Sümegre mennek, ott 
pizzát rendelnek, a kiérkező futár pénzét pedig erőszakkal elveszik. A vádlottak végül 
este 9 óra körül indultak el, amikor a fiatalabb vádlott pizzát rendelt egy ételfutár cégtől. 
A vádlottak az álcázásukhoz külön ruházatot vittek magukkal, és arra is készültek, 
hogy a gépkocsijuk rendszámtábláját legyen mivel letakarni.  
 
A vádlottak egy Sümeg külterületén lévő buszmegállót határoztak meg az átvétel 
helyeként, melynek közelében megálltak, járművük rendszámtábláját lefedték, arcukat 
eltakarták, kezükre kesztyűt, cipőikre zoknit húztak, és várták a pizzafutárt, aki fél 10 
körül ért a buszmegállóhoz.  
 
A vádlottak a futárhoz mentek, akit a fiatalabb vádlott olyan erővel ütött fejen, hogy az 
attól elesett, a kezében tartott pizzás dobozokat és a rajtuk lévő pénztárcát pedig 
elejtette. A vádlottak ezután többször is megütötték a sértettet, a fiatalabb vádlott pedig 
kivette a gépkocsijából az indítókulcsot úgy, hogy az közben megrongálódott. A sértett 
a földre feállva a fiatalabb támadóját megrúgta, aki erre őt ismét a földre lökte. A 
sértettnek sikerült fennállnia, és a vádlottaktól eltávolodva telefonon segítséget hívnia, 
amit a két vádlott meghallott. Az idősebb vádlott végül megtalálta az elejtett pénztárcát, 
benne az aznapi bevétellel és a sértett személyes okmányaival, valamint 
bankkártyájával, és azt magához vette. A helyszínről elmenekült vádlottakat a rendőrök 
mintegy 20 perc elteltével igazoltatták, a gépjárműben pedig az álcázáshoz használt 
ruházaton túl a mintegy 170.000 Ft-ot tartalmazó pénztárcát is megtalálták. 
 
A Tapolcai Járásbíróság a vádlottakat rablás bűntette és okirattal visszaélés vétsége 
miatt mint társtetteseket 3-3 év börtönbüntetésre és 3-3 évi közügyektől eltiltásra ítélte. 
 
Az ítélettel szemben a vádlottak és védőik enyhítésért, az ügyészség súlyosításért 
fellebbezett. 
 
Megjegyzés: A törvényszék mint másodfokú bíróság nyilvános ülést tart az ügyben. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


