
Veszprémi Törvényszék
2019. május 06. – május 10.

2019. május 07. 

Pápai Járásbíróság, 110. tárgyalóterem

B.33/2019. G. Cs. Kifosztás bűntette 2019. május 07. 08:30

Az ügy lényege: 

A vádlott  és  a  sértett  2018  nyarán  együtt  italoztak  Pápán.  Beszélgetésük  során  a
vádlott  azt  mondta  a  sértettnek,  hogy  nemrég  szabadult  a  börtönből,  nincs  hova
mennie, ezért hadd aludjon nála. A sértett és a vádlott az éjjeli  órákban távoztak a
vendéglátóhelyről, és a sértett albérletébe mentek.

Ezt  követően a sértett  megmutatta  a vádlottnak,  hogy hol  aludhat,  ő  pedig  a saját
hálószobájában feküdt  el  aludni.  A vádlott  kihasználva azt,  hogy a  sértett  alszik,  a
hálószobába bement és jogtalanul eltulajdonította a sértett laptopját annak táskájával
együtt, amiben a sértettnek több dolga is benne volt, többek között merevlemez, illetve
nagyobb értékű szemüveg is.

Másnap a reggeli órákban a sértett munkába készülődött, amikor észlelte, hogy eltűnt
a laptop táskája.

A vádlott  a  laptop táskát  a  benne lévő értékekkel  együtt  a  lakásába vitte  el,  majd
miután tudomást szerzett arról, hogy a sértett feljelentette, azt a sértettnek visszaadta,
így a bűncselekménnyel okozott kár megtérült.

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

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

2019. május 09. 

Veszprémi Járásbíróság, 113. tárgyalóterem

B.464/2019. R. L. Közúti baleset gondatlan
okozásának vétsége

2019. május 09. 08:30

Az ügy lényege: 

A vádlott  2018 szeptemberében Felsőörsön közlekedett  személygépkocsival  nappali
világosságban,  derült  időben,  száraz aszfalt  útburkolatú úttesten,  közepes forgalom
mellett. Haladása során nem adott elsőbbséget a gyalogos átkelőhelyen átkelő sértett
részére  és  a  jármű  jobb  elejével  elütötte.  Ennek  következtében  a  sértett  a
motorháztetőre, majd onnan a burkolatra esett.

A vádlott a balesetet követően kiszállt a gépkocsiból, és megkérdezte a sértettet, hogy
megsérült-e.  A sértett  ekkor  úgy  érezte,  hogy  nem,  így  ezen  válaszát  követően  a



vádlott  elhagyta  a  helyszínt,  miközben a  sértettet  a  baleset  helyszíne  melletti  bolt
dolgozói felsegítették és hívtak hozzá segítséget.

A baleset  következtében  a  sértett  8  napon  túl,  kb.  28  nap  alatt  gyógyuló  súlyos
sérüléseket szenvedett.

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

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


