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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. február 20. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.62/2022.   A kötelesség 

megszegésére irányuló 

hivatali vesztegetés 

bűntette 

2023. február 20. 10:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2020. augusztus 8. és 2021. november 5. napja között a Veszprémi 
Járásbíróság által más ügyben elrendelt letartóztatása okán büntetés-végrehajtási 
intézetben volt. 
Ez idő alatt „1-es számú tanú” az intézet III. számú körletén, körletfelügyelőként 
teljesített szolgálatot, mikor a fürdőhelységben végrehajtott vetkőztetéses motozás 
alkalmával a vádlott - más fogvatartottak jelenlétében - az „1-es számú tanú” 
körletfelügyelőhöz, német nyelven az alábbi kérést intézte: „Wenn du gibst für mich eine 
Handy, ich gebe dich 1000 euro”, azaz felajánlotta, hogy ha ad neki egy telefont, 1000 
eurót ad cserébe. 
„1-es számú tanú” a vádlott által közölteket megértette, azt azonnal visszautasította, 
majd az esetet jelentette a büntetés-végrehajtási osztályvezetőhelyettesének, valamint 
az intézet parancsnokának. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

2023. február 23. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.58/2022.   különösen nagy értékre, 

üzletszerűen elkövetett 

pénzmosás bűntette 

és más bűncselekmény 

2023. február 23. 09:00 

A vádirat lényege: 
 
A II. rendű és a IV. rendű vádlottak a Fejér Megyei Ügyvédi Kamaránál bejegyzett 
ügyvédek voltak, akik bűncselekmények elkövetése céljából – az I. rendű és II. rendű, 
illetve a VI. rendű vádlottak rábírására névleges ügyvezetőkkel létrehozott – fiktív cégek 
alapításában, név-változtatásában, illetve ezek előkészítésében ügyvédként vettek 
részt. 



Az I. rendű és a II. rendű vádlottak a 2020 nyarától 2021. június 8. napján foganatosított 
elfogásukig terjedő, közel egy éves időszakban – a III. rendű, a IV. rendű, az V. rendű, 
a VI. rendű, a VII. rendű és a VIII. rendű vádlottak bevonásával – illegális 
tevékenységből, ún. „számlaeltérítéses” csalásból eredő pénzösszegek 
megszerzésében vettek részt. Az I. rendű vádlott és a vele közvetlen kapcsolatban lévő 
II. rendű vádlott közösen határozták meg, hogy a csalás folytán érkezett pénzt 
eredetleplezési céllal milyen fiktív jogcímeken, milyen további számlákra utalják át, vagy 
készpénzfelvételre kerüljön sor. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


