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Az ügy lényege: 

A vádirati  tényállás  szerint  a  vádlott  szűk  két  hónap  leforgása  alatt  összesen  négy
esetben tanúsított garázda magatartást az alábbiak szerint. 

A vádlott 2017. október 30. napján Veszprém belvárosában egy nyilvános telefonfülkéből
felhívta  a  112-es segélyhívó  számot,  hogy a  közeli  postahivatalban  őt  ért  állítólagos
sérelmei miatt segítséget kérjen. A telefonbeszélgetés alatt a vádlott agresszívvá vált,
ordítozott,  csapkodott  és  a  telefonkészülék  telefonkagylóját  összetörte,  mellyel  a
telefonfülkét üzemeltető távközlési társaságnak 7.000,- Ft kárt okozott.

A vádlott  2017. november 5. napján egy veszprémi zeneiskola ajtaját  kifeszítette,  azt
dühödten ütötte, rúgta, majd bedöntötte az intézmény folyosójára. A vádlott a rongálással
a zeneiskolát működtető önkormányzatnak 19.200,- Ft kárt okoztt.

Két  nappal  később,  2017.  november  7.  napján  éjfél  közeli  időben  egy  veszprémi
szállodánál jelent meg a vádlott, ahol a szálloda bezárt ajtaját rángatva követelte, hogy
azt  nyissák ki.  A  szálloda recepciósa a zárt  ajtón keresztül  közölte  a vádlottal,  hogy
nincsen szabad szobájuk, ezért nem engedi be. A vádlott ezen feldühödve ököllel kezdte
ütni  az  ajtót,  valamint  abba  többször  belerúgott,  azonban  miután  észlelte,  hogy  a
recepciós feltehetően segítséget hív telefonon, a helyszínről eltávozott.

Negyedik  alkalommal  karácsony másnapján,  2017.  december  26.  napján  a  vádlott  a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza Nappali Centrumának aznapi nyitására
várakozott.  Miután úgy érezte,  hogy az ott  várakozó többi  személy megsértette őt,  a
centrum  bejárati  ajtajához  ment  és  egy  erős  ütéssel  szándékosan  betörte  annak
üvegezését.  A cselekményével  a Magyar Máltai  Szeretetszolgálatnak 14.370,-  Ft kárt
okozott.

A vádlottnak a fenti  négy cselekménye egyaránt olyan közösségellenes és erőszakos
magatartás  volt,  mely  alkalmas  volt  arra,  hogy  másokban  megbotránkozást  vagy
riadalmat keltsen. 

Megjegyzés  :  A bíróság folytatólagos tárgyalást tart, amelyen igazságügyi elmeorvos
szakértők  párhuzamos  meghallgatására  fog  sor  kerülni.  A  bizonyítási  eljárás
alakulásától függően akár perbeszédekre és határozathozatalra is sor kerülhet.
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