
Veszprémi Törvényszék
2019. május 13. – május 17.

2019. május 13. 

Pápai Járásbíróság, 110. tárgyalóterem

B.96/2019. B. L. I. Ittas állapotban 
elkövetett járművezetés 
vétsége és más 
bűncselekmények

2019. május 13. 09:30

Az ügy lényege: 

A  vádlott  2018  júliusában  ittasan  ült  a  gépkocsijába,  és  indulása  közben,
hátramenetben  egy  kisteherautónak  ütközött,  majd  továbbindult.  A  kisteherautó
tulajdonosa mindezt  látva felszólította  a vádlottat,  hogy álljon meg,  aki  ennek több
méter  megtétele  után  eleget  is  tett.  A  tehergépkocsi  tulajdonosa  értesítette  a
rendőrséget.

A helyszínre érkező rendőrök igazoltatták a vádlottat, és mivel az alkoholszonda pozitív
értéket mutatott, a helyi kórházba vitték vérminta vétele érdekében. A vádlott a három,
vele szemben intézkedő rendőrt  trágár módon szidalmazta, a becsület csorbítására
alkalmas jelzőkkel illette őket.

A  vádlott  mindezeket  követően  a  kórház  sürgősségi  osztályán  is  agresszívan
viselkedett,  durva  és  becsmérlő  kijelentéseket  tett,  majd  amikor  a  rendelőben  a
vizsgálóágyra ültették, és odalépett hozzá az orvos, térden rúgta őt. Az orvos sikeresen
kitért a vádlott ismételt rúgása elől, valamint a vért venni szándékozó ápoló is, akit a
vádlott tenyérrel akart arcon ütni.

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

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

2019. május 14.

Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyalóterem

B.175/2019. U. J. Élet vagy testi épség 
elleni, illetve más 
hasonlóan súlyos 
fenyegetéssel elkövetett 
zsarolás bűntettének 
kísérlete

2019. május 14. 09:30

Az ügy lényege: 

A vádlott tulajdonát képező vállalkozás 2018. év első felében csődbe ment, ezért azt a
vádlottnak be kellett zárnia. Vállalkozása megszűnésének okát a 2017. év vége felé
megnyitott,  a  sértett  által  üzemeltetett  vállalkozásnak  tulajdonított  piac-és
nyereségveszteségben látta.



Ezen okból kifolyólag a vádlott több alkalommal felhívta a sértettet, mely telefonhívások
alkalmával  mindig  a  sértett  szemére  vetette  az  általa  üzemeltetett  vállalkozás
megnyitását, mivel ezzel ő vevőkört és piacot veszített.

Mindezen előzményeket követően a vádlott 2018 májusában, ittas állapotban felhívta a
külföldön tartózkodó sértettet és közölte vele, hogy amennyiben néhány napon belül a
sértett  nem jelenik meg nála  2.000.000 Ft-tal,  akkor levágja a  fejét,  a testét  pedig
végighúzza a főúton, ha pedig ez nem elég, akkor jön a családja.

Az  elhangzott  fenyegetés  után  a  telefonbeszélgetés  befejeződött,  a  sértettben  a
fenyegetés hatására komoly félelem alakult ki, azonban a pénzbeli követelés átadására
nem került sor.

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

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

2019. május 14.

Tapolcai Járásbíróság, fsz. 5. tárgyalóterem

B.104/2019. H. B. Súlyos testi sértést 
okozva elkövetett közúti 
veszélyeztetés bűntette 
és más 
bűncselekmények

2019. május 14. 12:30

Az ügy lényege: 

A vádlott  Keszthely  irányából  haladt  Sümeg  felé,  amikor  egy  másik  személyautó
kikanyarodott elé a főútra. A kanyarodó jármű jobb első és jobb hátsó ülésén is utasok
tartózkodtak.

A  vádlott  a  közlekedési  manőveren  felháborodott,  és  a  járművet  megelőzve,
vészfékezéssel  megállásra  kényszerítette.  A megállást  követően a vádlott  kiszállt  a
gépkocsijából, a másik autó jobb oldalához ment, a tetősínt rángatta, majd tenyérrel a
gépkocsi hátsó ablakára és tetejére ütött.

A megállásra kényszerített jármű vezetője, hogy a helyzetből szabaduljon, az indulását
akadályozó  vádlottat  és  annak  gépkocsiját  kikerülve  elindult.  A vádlott  azonban az
autójába ült,  és próbálta a másik  járművet  a  bal  oldali  árok felé szorítani.  A jármű
vezetője sikeresen kikerülte a vádlott gépkocsiját, és azzal a szándékkal. hogy rendőrt
hívjon, a jobboldali forgalmi sávban megállt.

A gépkocsivezető jobb első ülésen utazó gyermeke kiszállt az autójukból, és az úttest
irányába  lépve  intett  a  vádlottnak,  hogy  beszélni  akar  vele.  A  vádlott,  hogy  őt
visszalépésre kényszerítse, hirtelen, nagy gázzal elindult felé, azonban haladása során
elsodorta,  amitől  a  sértett  megpördült  és  az  aszfaltra  esett.  A vádlott  a  történtek
ellenére megállás nélkül továbbhajtott, melyet azonban egy szemből érkező autóbusz
sofőrje észrevett, és a járművét balra-keresztbe kormányozva megakadályozta, hogy a



vádlott tovább tudjon hajtani.

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett sértettet mentőhelikopter szállította
kórházba.

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

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

2019. május 14.

Tapolcai Járásbíróság, fsz. 5. tárgyalóterem

B.112/2019. I. rendű T. A. Rablás bűntette és más 
bűncselekmény

2019. május 14. 13:00

Az ügy lényege: 

Az egymással baráti kapcsolatban álló vádlottak már korábban beszéltek a rablásról,
majd  egy  márciusi  estén  az  egyikük  albérletében  elhatározták,  hogy  gépkocsival
Sümegre  mennek,  ott  pizzát  rendelnek,  a  kiérkező  futár  pénzét  pedig  erőszakkal
elveszik. A vádlottak végül este 9 óra körül indultak el, amikor a fiatalabb vádlott pizzát
rendelt  egy  ételfutár  cégtől.  A  vádlottak  az  álcázásukhoz  külön  ruházatot  vittek
magukkal,  és  arra  is  készültek,  hogy  gépkocsijuk  rendszámtábláját  legyen  mivel
letakarni.

A vádlottak  egy  Sümeg  külterületén  lévő  buszmegállót  határoztak  meg  az  átvétel
helyeként, melynek közelében megálltak, járművük rendszámtábláit lefedték, arcukat
eltakarták, kezükre kesztyűt, cipőikre zoknit húztak, s várták a pizzafutárt, aki fél 10
körül ért a buszmegállóhoz.

A vádlottak a futárhoz mentek, akit a fiatalabb vádlott olyan erővel ütött fejen, hogy az
attól  elesett,  a  kezében tartott  pizzás  dobozokat  és  a  rajtuk  lévő pénztárcát  pedig
elejtette. A vádlottak ezután többször is megütötték a sértettet, a fiatalabb vádlott pedig
kivette a gépkocsijából az indítókulcsot úgy, hogy azt közben elhajlította. A sértett a
földről  felállva  a  fiatalabb  támadóját  megrúgta,  aki  erre  őt  ismét  a  földre  lökte.  A
sértettnek sikerült felállnia, és a vádlottaktól eltávolodva telefonon segítséget hívnia,
amit a két vádlott meghallott. Az idősebb vádlott végül megtalálta az elejtett pénztárcát,
benne  az  aznapi  bevétellel  és  a  sértett  személyes  okmányaival,  valamint
bankkártyájával, és azt magához vette. A helyszínről elmenekült vádlottakat a rendőrök
mintegy 20 perc elteltével igazoltatták, a gépjárműben pedig az álcázáshoz használt
ruházaton túl A mintegy 170.000 forintot tartalmazó pénztárcát is megtalálták.

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

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


