
Veszprémi Törvényszék
2019. április 1. – április 5.

2019. április 1.

Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyaló

B.834/2018. K. I. Garázdaság vétsége 2019. április 1. 13:00

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.

Információ: dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
06-30/237-5069
sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu



2019. április 3.

Veszprémi Törvényszék, 102. tárgyaló

B.673/2018. Cs. Z. és társai Jelentős mennyiségű 
kábítószerre elkövetett 
kábítószer-
kereskedelem bűntette

2019. április 3. 8:30

Az ügy lényege: 

Az  I.  rendű  vádlott  2017  februárjában  Százhalombattán  250.000,-  Ft-os  áron
legkevesebb  nettó  390,77  gramm  tömegű  marihuánát  vásárolt  a  II.  rendű  vádlottól,
melyet  a  születi  által  üzembentartott  gépjárműben tárolt.  Az I.  rendű  vádlottat  és az
utasaként gépjárműben tartózkodó IV. rendű vádlottat a kábítószer megvásárlását követő
napon a rendőrök Veszprémben közúti ellenőrzés alá vonták, mely során a gépjárműben
megtalálásra  és  lefoglalásra  került  a  II.  rendű  vádlottól  megvásárolt  marihuána.  Az
igazoltatás során a IV. rendű vádlott ruházatából nettó 0,28 gramm tömegű marihuána
került elő, melyet fogyasztás céljából tartott magánál a vádlott. 

Az  I.  rendű  vádlott  2017  januárjától  napi  rendszerességgel  fogyasztott  2  gramm
marihuánát,  a  fenti  cselekmény  elkövetéséig  összesen  legkevesebb  60  grammot,
valamint  ezen  túlmenően  a  rendőri  igazoltatást  megelőzően  pontosan  meg  nem
határozható időben kokaint is fogyasztott. Az I. rendű vádlott által megszerzett és tőle
legfoglalt,  valamint  az  általa  elfogyasztott  kábítószer  tiszta  hatóanyagtartalma  nem
haladta meg a csekély mennyiség felső határát, annak legkevesebb 46,4 %-át tette ki.

A IV. rendű vádlott 2017 januárjában 0,5 gramm kokaint, míg a rendőri igazoltatás napján
marihuánát  fogyasztott.  Ezen időszakot  megelőzően hetente  legkevesebb 0,3  gramm
marihuánát  fogyasztott,  amely  2016.  július  1.  és  2017.  feburár  27.  napja  közötti
időszakban  legkevesebb  10,2  gramm  marihuána  elfogyasztását  jelenti.  A  IV.  rendű
vádlott által fogyasztás céljából megszerzett és elfogasztott kábítószer tiszta hatóanyag
tartalma a csekély mennyiség felső határát nem haladta meg, annak legkevesebb 4,1 %-
át tette ki.

Az ügy II.  és III.  rendű szerb állampolgárságú vádlottjai  Százhalombattán, a II.  rendű
vádlott  által  bérelt  lakrészen,  valamint  a  III.  rendű  vádlott  által  bérelt  gépjárműben
összesen 16 kg tömegű, cannabis tartalmú, valamint szárítást követően 382,12 gramm
tömegű,  amfetamin-tartalmú  kábítószert  tartottak  abból  a  célból,  hogy  azt  közösen
forgalomba hozzák. A bérelt lakrész nappalijából összesen nettó 7017,64 gramm tömegű
cannabis-tartalmú  kábítószert,  a  lakásban  lévő  hűtőből  382,12  gramm  tömegű
amfetamin-tartalmú kábítószert,  míg a III.  rendű vádlott gépkocsijából 8982,13 gramm
tömegű cannabis-tartalmú kábítószer került lefoglalásra.

A  II.  és  III.  rendű  vádlottak  által  értékesítés  céljából  megszerzett  marihuána  és
amfetamin tiszta hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség alsó határát meghaladja,
annak  mintegy  24-szerese,  és  a  különösen  jelentős  mennyiség  alsó  határát  is
meghaladja, annak legkevesebb 232 %-a. Az igazoltatásukat megelőzően II. vádlott
amfetamint és kokaint, míg III. rendű vádlott kokaint fogyasztott.

Megjegyzés  :  Az  előkészítő  ülésen  I.  rendű  vádlott  csak  részben  ismerte  el
bűnösségét, míg II. és III. rendű vádlottak tagadták a bűncselekmény elkövetését. Az
ügy  IV.  rendű  vádlottja  a  váddal  egyezően  beismerte  bűnösségét,  lemondott  a



tárgyaláshoz való jogáról, melyet a bíróság végzésével elfogadott. Erre tekintettel IV.
rendű vádlott vonatkozásában a bíróság ítéletet hozott az előkészítő ülésen, amely
azonban  még  nem  jogerős,  mert  az  ügyészség  súlyosítás  végett  fellebbezést
jelentett be ellene. 
Az I-III. rendű vádlottak ügyében a bíróság folytatólagos tárgyalást tart, melyen
tanúkat hallgat meg a bíróság.

Információ: dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
06-30/237-5069
sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu

2019. április 3.

Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyaló

B.204/2019. V. Á. Rablás bűntette 2019. április 3. 8:30

Az ügy lényege: 

Az ittas állapotban lévő vádlott 2018 augusztusában egy zirci buszmegállóban a szintén
ittas állapotban lévő sértettől cigarettát kért, aki közölte vele, hogy azt nem tud neki adni.
A vádlott ekkor továbbra is cigarettát követelve többször az ülő helyzetben lévő sértett
felé rúgott, melyek közül legalább egy rúgás a sértett bal arcfelét eltalálta. A sértett a
bántalmazás  hatására,  tartva  a  további  bántalmazástól,  elővette  fém  cigarettatartó
dobozát, hogy adjon abból a vádlottnak, aki azonban azt kikapta a sértett kezéből és egy
közeli parkba távozott.

Pár perccel később a vádlott visszatért a sértetthez, mely során támadólag lépett fel, s
ismételten arcon rúgta a sértettet. A sértett ekkor elővette a telefonját, amelyet azonban
elejtett, ekkor a vádlott a telefont felkapta és azt elhajította, majd a sértettet ismételten
fejbe rúgta. Ezt követően a vádlott a helyszínről távozott.

A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az  ügyészség  a  Zirci  Járásbíróság  előtt  emelt  vádat,  azonban  mivel  a  bíróság
valamennyi  büntetőbírójával  szemben kizárási  ok áll  fenn,  ezért  kijelölés alapján a
Veszprémi Járásbíróság jár el. 

Megjegyzés  :  A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. Az ügyészség indítványt tett
arra, hogy ha a vádlott beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról,
abban az esetben 2 év végrehajtandó szabadságvesztést szabjon ki a bíróság.

Információ: dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
06-30/237-5069
sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu



2019. április 4.

Veszprémi Járásbíróság, 113. tárgyaló

B.36/2018. V. R. Halálos közúti baleset 
gondatlan okozásának 
vétsége 

2019. április 4. 10:30

Az ügy lényege: 

A  vádlott  2016  júniusában  személygépjárművel  a  71-es  számú  főúton  közlekedett
Alsóörs külterületén. Ezzel egyidőben közlekedett a vádlott mögött vele azonos irányba
egy  gépjármű,  melyet  egy  motorkerékpár  követett,  amelyen  utasként  foglalt  helyet  a
sértett.

A  vádlott  a  71-es  számú  főútvonalról,  a  saját  forgalmi  sávjának  közepéről  kívánt
lekanyarodni  balra,  mely  során  nem biztosított  elsőbbséget  az  őt  balról  szabályosan
előző D.A. által vezetett motorkerékpár részére. A motorkerékpár vezetője az előtte 10-
16 méterre történő kanyarodást látva vészfékezett, de ennek ellenére a motorkerékpár
eleje 30-35 km/h sebeséggel a vádlott által vezetett személygépkocsi bal hátsó oldalának
ütközött. 

Az  ütközés következtében a  motorkerékpár  vezetője  és  a  sértett  a  motorkerékpárról
leesett.  A  sértett  fejéről  az  eséskor  a  bukósisak  lerepült  annak  ellenére,  hogy  az
bekapcsolat  állapotban  volt.  A  baleset  következtében a sértett  8  napon túl  gyógyuló
súlyos  sérülést  (az  egész  agy  állományát  érintő  zúzódást  és  gócos  bevérzéseket,
tüdőzúzódást)  szenvedett,  majd  a  balesetet  követő  rövid  időn  belül  elhalálozott.  A
motorkerékpár vezetője 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Megjegyzés  : A bíróság folytatja a bizonyítási eljárást.
Információ: dr. Laczkó Henriett

sajtószóvivő
06-30/237-5069
sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu


