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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 

11. 

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 12. 
 

Veszprémi Törvényszék, 101. tárgyalóterem 

B.374/2019.  S.N. és társa Halált okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. november 

12. 

9:30 

A vádirat lényege: 

A vádirat szerint a vádlottak 2018. szeptember 8. napján a hajnali órákban 
gépjárművükkel egy badacsonytomaji parkolóba szabálytalanul hajtottak be. A 
gépjárművel szemben a parkolóban gyalogosan közlekedett a sértett és három 
ismerőse. A sértett a gépjármű útjából nem tért ki, ezért az I. rendű vádlott a 
gépjárművel tovább haladni nem tudott, közvetlenül a sértett előtt megállt. A vádlottak 



ekkor hirtelen kiszálltak a járműből és a sértettet több alkalommal ököllel arcon 
ütötték. A sértett társaságában lévő személyek felhívására a vádlottak a bántalmazást 
abbahagyták. 

A sértett ismerőseinek gépkocsijába beszállni készült, amikor szóváltásba került a 
vádlottakkal, akik ököllel többször arcon ütötték a sértettet, amelytől hanyatt esett. A 
sértett társaságában lévő két személy az eseményeket észlelve a sértett segítségére 
kívánt sietni. Ekkor az egyik személyt az I. rendű vádlott lendületből, ököllel arcon 
ütötte, míg a másik személyre a vádlottak együtt rátámadtak, de ő az ütéseket 
elhárította, és a helyszínről elmenekült annak érdekében, hogy segítséget hívjon. 

A sértett társaságában lévő harmadik személy is kiszállt a gépjárművükből, s 
megpróbálta megnyugtatni a vádlottakat, akikkel beszélgetni kezdett annak 
érdekében, hogy megakadályozza a további verekedést. Az I. rendű vádlott a békítés 
hatására már távozni készült, amikor meglátta ismét a sértettet és a korábban elfutott 
társát, s futva elindult feléjük. A II. rendű vádlott futva csatlakozott társához és 
közösen ismét a sértettre támadtak úgy, hogy a futás erejét is felhasználva többször 
arcon, fejen ütötték sértettet, aki a bántalmazástól a járdára esett. A vádlottak a járdán 
fekvő sértettet legfeljebb közepes erővel a fején, valamint testszerte kis közepes 
erővel, többször megrúgták. 

Amikor a vádlottak a bántalmazással felhagytak, a parkolóban álló autójukhoz futottak 
annak érdekében, hogy a helyszínről elmeneküljenek. A vádlottak távozását a 
verekedésben nem érintett, helyszínen jelen lévő két személy megkísérelte 
megakadályozni, mire dulakodás alakult ki közöttük. A dulakodás közben az I. rendű 
vádlott elővett egy gáz- és riasztópisztolyt, amellyel az egyik személyre célzott, 
azonban lövést leadni nem tudott, mert az működésképtelenné vált. Végül az I. rendű 
vádlott nagy gázzal kitolatott a parkolóból, azonban az úton a gépkocsival egy árokba 
csapódott. 

Mindeközben a közelben tartózkodó járókelők, majd a helyszínre érkező mentőorvos 
a sértett újraélesztését sikertelenül kísérelték meg, a sértett elhalálozott. 

Megjegyzés: Az ügyben a bíróság tárgyalást tart, melyen esetlegesen a vádlottak 
kihallgatása, valamint tanúk meghallgatása várható. A tárgyaláson a kép-és 
hangfelvétel készítését a bíróság nem engedélyezi. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

2019. november 14. 
 

Veszprémi Járásbíróság, 107. tárgyalóterem 

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

bűncselekmények 

2019. november 

14. 

09:00 



A vádirat 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: Az ügyben a bíróság tárgyalást tart, melyen tanúk, illetve szakértő 
meghallgatása várható. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

2019. november.14. 
 

Pápai Járásbíróság, 110. tárgyalóterem 

B.169/2019.  M. B. Állatkínzás vétsége 2019. november 

14. 

11:30 

A vádirat lényege: 
 
A vádirat szerint az ügy vádlottjának hátsó kert felőli szomszédja az udvarán egy 
magyar vizsla kutyát tartott. A vádlott 2018 júliusában a kertszomszédja ingatlanára 
átdobott egy csigaölőszerrel kevert granulátumot, abban a tudatban, hogy azt a 
szomszéd kutyája el fogja fogyasztani. 



Az udvaron tartott kutya az átdobott méregből fogyasztott, melynek következtében 
belső vérzései keletkeztek, majd elpusztult. 
Az ügyészség vádiratában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt. 
 
Megjegyzés: Az ügyben a bíróság tárgyalást tart, melyen tanúk meghallgatása 
várható. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. 

Bf.519/2019.  K. A. Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2019. november 

14. 

11:00 

A vádirat lényege: 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a gépjármű egy négyágú 
egyenragú kereszteződésben tolatást végzett abba a közbe, ahol a sértett közlekedett. 
A vádlott a tolatás előtt látta a sértettet a köz torkolatában, azonban ezt követően nem 
követte nyomon a mozgását. A vádlott emiatt a tolatás során nem észlelte a sértettet, 
így elütötte őt. A 75 éves sértett a jármű alá szorult és a helyszínen életét vesztette. A 
sértett halála és a közlekedési balesetben elszenvedett sérülése között közvetlen 
okozati összefüggés volt megállapítható.  

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte azon közlekedési szabályt, 
mely szerint járművel hátramenetet végezni csak úgy szabad, hogy az a többi jármű és 
az úttesten haladó gyalogosok közlekedését ne akadályozza, továbbá, ha a személy- 
és vagyonbiztonság megkívánja, a hátramenethez a járművezetőnek gondoskodnia kell 
arra alkalmas irányító személy közreműködéséről. 
 
Az Ajkai Járásbíróság ezen tényállás alapján a 2019. július 8-án kihirdetett ítéletében a 
vádlottat közúti baleset okozásának vétsége miatt 1 év – végrehajtásában 1 évi 
próbaidőre felfüggesztett – fogházbüntetésre és 2 év közúti járművezetéstől eltiltásra 
ítélte. A vádlottat a bíróság előzetes mentesítésben is részesítette. 
 
A kihirdetett ítéletet vádlott és védője tudomásul vették, az ügyészség azonban 
súlyosításért fellebbezést jelentett be. 
 
Megjegyzés: Az ügyben a másodfokú bíróság nyilvános ülést tart, ahol 
határozathozatal várható. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


