
Tisztelt Sajtóképviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a különösen nagy vagyoni hátrányt előidéző közveszélyokozás bűntette és más
bűncselekmények  miatt  B.  Z.  és  társai  ellen  indult  12.B.39/2012.  számú  büntetőügyben  a  bíróság  2012
szeptemberétől folyamatosan tárgyalt, amelynek eredményeként a bizonyítási eljárás a végéhez közeledik. 

A bíróság tárgyalási ütemterve szerint a bizonyítási eljárás tervezett menete a következő:

I. 2015. július 13-14-16-17., valamint 20-24. napokon az ISZKI szakértői csoportja által készített és 
várhatóan  2015.  július  3.  napján  benyújtott  és  haladéktalanul  kézbesített  szakértői  vélemény  
tárgyalása, ezt követően várhatóan a bizonyítási eljárás befejezése,

II. 2015. július 27-31. napokon ügyészi perbeszéd,

III. 2015. augusztus 3-tól 2015. augusztus 25-ig védői perbeszéd, 

IV. 2015. augusztus 25-től szeptember 17-ig vádlottak felszólalása az utolsó szó jogán.

A  fenti  ütemezésben  megjelölt  időtartamok  az  esetlegesen  felmerülő  további  szükséges  bizonyítás
függvényében,  illetve  –  tekintettel  arra,  hogy  a  perbeszédek  és  az  utolsó  szó  joga  kizárólag  kivételes
esetekben  korlátozható  –  a  perbeszédek  előre  ki  nem  számítható  hossza  függvényében  változhatnak.
Amennyiben a perbeszédek és a vádlottak felszólalása az utolsó szó jogán több időt igényel, a bíróság az
eljárás előrehaladásának függvényében természetesen további határnapokat tűz.

A perbeszédek és a vádlottak utolsó szó jogán történő felszólalását követően a bíróság az ügyben a Be. 322.
§. (1) bekezdésének alapján kitűzi a határozat kihirdetésének napját.

A vádlottak és védők nagy száma, valamint a tárgyalóterem mérete miatt a sajtó munkatársait korlátozott
számban tudjuk a tárgyalóterembe beengedni, amelyet előzetes regisztrációhoz kötünk az alábbiak szerint:

1.) Egy tárgyalási napra összesen 25 fő sajtómunkatársat tudunk a tárgyalóterembe beengedni, azzal, hogy
az  ítélethirdetés  idejére  a  szomszédos  kollégiumi  teremben  a  tárgyalóteremben  történteket  kivetítjük  és
kihangosítjuk.  A kollégiumi  teremben a  fenti  25  fős  keretet  meghaladóan további  30  fő  sajtómunkatársat
tudunk elhelyezni.

2.) Egy TV-csatorna legfeljebb 2, egyéb sajtóorgánum pedig maximum 1 fő munkatársat regisztrálhat egy-egy
tárgyalási napra.

3.) Az érvényes regisztráció kizárólag a sajto@veszpremit.birosag.hu címen történhet a 4.) pontban írt adatok
megküldésével. A kitűzött tárgyalási napok és a sikeres regisztrációk a Veszprémi Törvényszék honlapján, a
Regisztráció / Tárgyalási napok regisztrációs listái a sajtó számára menüpontban találhatóak.

4.) A regisztrációnak tartalmaznia kell, hogy

- milyen médiumtól,
- melyik tárgyalási napra kívánnak regisztrálni, továbbá
- a regisztráló sajtómunkatárs nevét és sajtóigazolványának vagy személyi igazolványának számát, valamint
- a szerkesztőség vonalas telefonkészülékének vagy mobiltelefonjának hívószámát.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kétség esetén a regisztrációt visszaellenőrizzük.
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5.)  Regisztrálni  a megcélzott  tárgyalási  napot megelőző munkanapon 12 óráig lehet,  a később beérkező,
elkésett regisztrációkat a törvényszék nem fogadja el. Így járunk el azokkal a regisztrációkkal is,  amelyek
hiányosak vagy nem a megadott címre történtek. Az elfogadott regisztrációt a beérkezés napján legkésőbb 15
óráig  e-mailben  visszaigazoljuk.  Amennyiben  eddig  az  időpontig  nem  kapnak  értesítést  a  regisztráció
elfogadásáról,  akkor  az  elkésett,  hiányos,  vagy  a  létszámkorlát  miatt  nem  teljesíthető.  A  regisztráció
elfogadásánál kizárólag az érkezési sorrend dönt.

6.) A sikeresen regisztráló sajtószerv adatait, létszámmal és sorszámozással a honlapunkon a regisztráció
elfogadásával egyidejűleg megjelenítjük. 

7.)  Ha egy adott  tárgyalás valamilyen okból nem kerül  megtartásra, az új  tárgyalási határnapra az addigi
regisztráció nem érvényes, újra regisztrálni kell.

8.)  A  sikeresen  regisztrált  sajtómunkatárs  a  portán  magát  arcképes  sajtóigazolvánnyal,  vagy  személyi
igazolvánnyal  köteles  igazolni.  Az  épület  belső  részébe  csak  személy-  és  csomagátvizsgálás  után  lehet
belépni.  A  sajtó  munkatársai  egy  „SAJTÓ”  feliratú,  számozott  kitűzőt  kapnak,  amit  az  épületben  való
tartózkodásuk alatt folyamatosan kötelesek viselni, és távozáskor le kell adniuk.

9.) A tárgyalóterembe csak a tárgyalás megkezdésekor, illetve a tárgyalási szünetek végén lehet belépni. A
tárgyalóteremből távozni tárgyalás közben csak a bíró előzetes engedélyével  lehet.  A tárgyalóteremben a
magatartási szabályokat a bíró határozza meg, ezeket mindenki köteles betartani. A kép- és hangfelvételek
készítését  minden  médium  a  saját  felelősségére  végzi,  de  a  tanácselnök  időben  korlátozhatja,  illetve
megtilthatja  e  tevékenységeket,  ha  ezek  a  bizonyítás  eredményességét,  vagy  a  tárgyalás  rendjét
veszélyeztetik.

Együttműködésüket köszönjük!

Veszprém, 2015. július 1. 

/A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya/


