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Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyaló
B.429/2017. K. Á. Volt élettárs sérelmére, 

személy elleni 
erőszakos 
cselekménnyel 
fenyegetve elkövetett 
zaklatás bűntette és más
bűncselekmény

2019. április 17. 08:30

A vádirati tényállás szerint: 

A vádlott 2016-ban párkapcsolatot létesített a sértettel, aki a vádlott lakásába beköltözött
és  ott  együtt  éltek  néhány  hónapon  keresztül,  míg  a  sértett  augusztusban  onnan
elköltözött,  elérhetőségét azonban a vádlottnak nem adta meg, mert nem kívánt vele
kapcsolatot tartani.

A nyár folyamán a vádlott az unokatestévre telefonszámáról egy alkalommal felhívta a
sértettet  és beszélt  vele,  emiatt  a  sértett  nem neheztelt.  Ezt  követően,  októberben a
vádlott a saját telefonjáról egy alkalommal sikeresen, több alkalommal sikertelenül hívta
fel  a  sértettet,  majd  unokatestvére telefonszámáról  több alkalommal  sikeresen,  illetve
sikertelenül  kezdeményezett  telefonhívást  a  sértett  irányába.  A  sikeres  hívások
alkalmával eltorzított hangon „meg fogsz halni, meg fogsz dögleni” szavakkal fenyegette
meg a sértettet, akiben ez a fenyegetés komoly félelmet keltett.

A vádlott ezután még október-november hónapban is több alkalommal hívta a sértettet,
mely hosszabb időn keresztül tanúsított magatartásával a sértett magánéletébe, illetve
mindennapi  életvitelébe  önkényesen  beavatkozott,  őt  rendszeresen  és  tartósan
háborgatta.

Az egyik novemberi hívást követően a sértett feljelentést tett, mely után néhány nappal a
vádlott ismételten felhívta és a „meg fogsz halni” szavakkal fenyegette meg. A sértett a
telefonhívást  kihangosította  és  a  társaságában lévő  ismerőse  beleszólt  „a  rendőrség
lehallgatja  a  telefont”  szavakkal,  mire  a  vádlott  őt  is  megfenyegette  és  becsmérlő
szavakkal illette

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben tárgyalást tart.
Információ: dr. Laczkó Henriett
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2019. április 18.

Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyaló
B.120/2019. Sz. L. Légi közlekedés 

biztonsága elleni 
bűncselekmény

2019. április 18. 08:30



A vádirati tényállás szerint: 

2017  decemberében  apróvadvadászatot  tartottak,  melyen  18  vadász  és  7  hajtó  vett
részt,  akik  járműveikkel  leparkoltak,  majd  gyalogosan  indultak  a  vadászat  kijelölt
helyszínére, míg a vádlott tehergépkocsival indult el.

A vádlott a vadászterületre történő haladása során olyan területre ért, amelyen egy kb.
500 m hosszúságú vízelvezető árok húzódik.  Az árok bal  oldali  végén egy, az árkon
átvezető híd található, amely két betongyűrűből és feketeföldből van felépítve. Mivel az
árkon  történő  átkelésre szolgáló  híd  a  jelentős esőzések miatt  fel  volt  ázva,  ezért  a
vádlott tartva attól, hogy az beszakadhat, az árok megkerülése mellett döntött, melyről
tudta, hogy a repülőtérhez tartozik, és mely árkon átívelő híd a futópálya részét képezi.

A  vádlott  azonban  a  repülőtéren  történő  haladása  során  járművével  legalább  két
alkalommal ráhajtott a futópálya füves felületére, melynek okán a talaj a szóban forgó
részen oly mértékben egyenetlen lett, hogy az a fel-és leszálló kisrepülőgépeket és azok
utasainak életét, testi épségét veszélyeztetik, mivel az egyenetlen talaj a felszálláshoz
történő nekifutás, vagy a leszálláskor történő földet érés vagy az azt követő kigurulás
során részben ellehetetleníti a pontos iránytartást, valamint az igen nagy valószínűséggel
bekövetkező  tengely  és/vagy  kerékcsapágy-törés  miatt  a  futómű  megrongálódásához
vagy töréséhez, ezzel pedig a légi jármű felborulásához, töréséhez vezethet,  illetve a
kormányzott orr-, és farokkerekét a fel-, illetve leszálláskor megdobhatja, ami a légi jármű
futópályáról, illetve a munkaterületről való lefutását okozhatja.

A vádlott a fenti magatartásával a légi közlekedés biztonságát veszélyeztette. A repülőtér
érintett része helyreállításra került.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Információ: dr. Laczkó Henriett

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


