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Kérjük a sajtó képviselőit, hogy kizárólag egészségesen jelenjenek meg, saját felelősségre!  
Az eljárási cselekményeken a hallgatóság és a sajtó létszáma korlátozott.  

 
2023. január 11.  
 

Veszprémi Törvényszék 

B.17/2022.   Vesztegetés elfogadása 

hatósági eljárásban 

bűntette 

2023. január 11. 

101. 

tárgyalóterem,  

09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlottak házastársak, akik közül a II. rendű vádlott egy cég ügyvezetőjeként 
ismerkedett meg korábban egy férfival, aki szintén egy kft. ügyvezetője volt. A két 
gazdasági társaság között gépjárművek beszerzésére, értékesítésére vonatkozó üzleti, 
majd baráti kapcsolat alakult ki. Az I. rendű vádlott a férje révén ismerkedett meg a 
másik férfival. 
A vádlottak 2020. év elején a lakásukon – az előzőleg az I. rendű vádlott által barátként  
meghívott – fent említett férfival közölték, hogy információjuk van arról, hogy vele, illetve  
az általa vezetett kft-vel szemben az adóhatóság titkos információgyűjtést folytat, 
amelyből hamarosan nyílt büntetőeljárás lesz, és annak keretében vagyontárgyait, 
köztük a gépjárműveit, illetve az irodájában a cégiratokat lefoglalják, továbbá zárolják 
a bankszámláit. Az I. rendű vádlott ezt követően – annak ellenére, hogy tisztában voltak 
a férjével azzal, hogy az adóhatóságnál nincs folyamatban operatív eljárás az 
ismerősükkel, illetve annak cégével szemben – azt is állította a férfinak – a II. rendű 
vádlottal egyetértésben – hogy tud segíteni, de ehhez az adóhatóságnál az említett 
eljárásokban közreműködő hivatalos személyek részére a férfinak kb. 10-15 millió 
forintot kell fizetnie a büntetőeljárás elkerülése érdekében, akként, hogy a pénzt, majd 
az I. rendű vádlott fogja továbbítani az említett hivatalos személyek részére. A férfi a 
vádlottak által közölt, hivatalos személyek vesztegetésére vonatkozó ajánlattal nem élt, 
hanem ezeket az információkat másnap a rendőrkapitányságon bejelentette. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

 

 

 

 

 



2023. január 11.  
 

Tapolcai Járásbíróság 

B.459/2022.   Kábítószer birtoklásának 

vétsége 

2023. január 11.  

fszt. 5. 

tárgyalóterem  

10:30 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2022. február környékén ismeretlen személytől, ismeretlen helyen kábítószert 
szerzett meg és fogyasztott. 
2022. február 17. napján az esti órákban a vádlottat rendőri intézkedés alá vonták egy 
rigácsi ingatlanban és mivel zavartan viselkedett és összefüggéstelenül beszélt, ezért 
vizeletminta-vétel céljából előállították a háziorvosi ügyeletre.  
A vádlott vizeletmintájából kábítószernek minősülő vegyület volt kimutatható. 
A fenti tényállás alapján az ügyészség a vádlottat kábítószer fogyasztásával elkövetett 
kábítószer birtoklás vétségével vádolja.  
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

 

 

 

 


