Veszprémi Törvényszék
2019. május 13. – május 24.
2019. május 20.
Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyalóterem
B.500/2018.

F.G.

Információs rendszer
vagy adat
megsértésének bűntette

2019. május 20.

8:30

Az ügy lényege:
Az ügy a sajtóban „meghamisított miniszterelnöki interjú ügye”-ként ismert.
A vádlott egy több megyei napilapot is kiadó gazdasági társaság munkavállalója volt. A
kiadó a hozzá tartozó lapokban miniszterelnöki interjút kívánt leközölni. A vádlott
feladata a lapszámok koordinálása volt, így ő nem szerkesztésre, hanem tájékoztatásul
kapta meg a cikk nyers változatát.
A leközölni kívánt tartalom annak megszerkesztését követően a szerkesztőség
informatikai rendszerében rögzítésre került, az látható volt mindazon munkatársak
számára, akik a rendszerbe be voltak jelentkezve. A vádlott az általa használt laptopon
az aznap szabadságon lévő külső korrektor felhasználónevével és jelszavával belépett
a szerkesztőségi informatikai rendszerbe, majd a Fejér Megyei Hírlap 5. oldalára
bemásolt, szerkesztett miniszterelnöki interjú szövegébe négy helyen eredetileg nem
szereplő félmondatokat írt be. A vádlottnak a cikkel kapcsolatban szerkesztési feladata
nem volt, így a szerkesztett és korrektúrázott, a Fejér Megyei Hírlapba bemásolt kész
cikkben adatváltoztatásra nem volt jogosult. Nem volt jogosult továbbá arra sem, hogy
más nevével és jelszavával lépjen be a rendszerbe, ezzel az volt a célja, hogy a saját
személyét leplezze.
A Fejér Megyei Hírlap szerkesztője nem észlelte, hogy a kész szövegen utóbb
módosítás történt, ezért a vádlott által jogosulatlanul módosított szöveget továbbította a
nyomda felé. A Fejér Megyei Hírlap a módosított interjú szövegével jelent meg.

Információ:

Megjegyzés : A tárgyaláson folytatódik a bizonyítási eljárás, melynek keretében
tanúkihallgatás várható. A bizonyítási eljárás alakulásától függően akár
perbeszédekre és ítélet hozatalára is sor kerülhet.
dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
06-30/237-5069
sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu

2019. május 22.
Pápai Járásbíróság, 110. tárgyalóterem
B.92/2019.

K. R. A.

Rablás bűntette

2019. május 22.

8:30

A vádirati tényállás szerint:
A vádlott 2018 nyarán egy kiskorú személy társaságában tartózkodott egy dohánybolt
előtt, amikor megjelent a sértett, aki a boltban egy dobozos sört és röviditalt vásárolt,
melyeket a bolt előtti területen fogyasztott el. Ekkor a vádlott megkérte a sértettet, hogy
nekik is vásároljon szeszes italt, amely kérést kezdetben a sértett megtagadott,

azonban a vádlott többszöri kérésére végül számukra is vásárolt 1-1 üveg 1 dl
kiszerelésű röviditalt. Az italok elfogyasztását követően a sértett elindult a lakása
irányába.
A sértett távozását követően nem sokkal a vádlott és a társaságában lévő kiskorú
személy a sértett után indultak, őt utolérték, ahol a vádlott váratlanul a neki háttal álló
sértett nadrágjának zsebébe nyúlt, ahonnan eltulajdonított 3.000 Ft készpénzt.
A sértett ezt követően felszólította az ekkora már a sértettel szemben tartózkodó
vádlottat, hogy adja vissza a pénzét, azonban a vádlott az eltulajdonított pénz
megtartása érdekében egy alkalommal, tenyérrel, nagy erővel, arcának bal oldalán
megütötte a sértettet, aki az ütést követően, minthogy menekülni kívánt, balra fordult,
amikor a vádlott egy alkalommal őt hátba rúgta.
A sértett a bántalmazástól a földre esett, majd amikor a földről felállt, közölte, hogy
értesíti a rendőrséget, egyúttal ismét követelni kezdte eltulajdonított pénzének
visszaadását, amelyre a vádlott azt válaszolta, hogy „azt akarod, hogy a telefont is
elvegyem tőled?”, majd ezt követően a kiskorúval együtt a helyszínről futva távoztak.
A kiskorú személy a fentiek közben kérte a vádlottól, hogy adja vissza a sértettnek a
pénzét.
Információ:

Megjegyzés : A bíróság az ügyben tárgyalást tart, melyen tanúkihallgatás várható.
dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
06-30/237-5069
sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu

