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Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyalóterem

B.500/2018. F.G. Információs rendszer 
vagy adat 
megsértésének bűntette 

2019. január 28. 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.

Megjegyzés  :  A tárgyaláson folytatódik a bizonyítási eljárás, melynek keretében a
bíróság  tanúkat  hallgat  meg,  valamint  meghallgatja  a  nyomozás  során  kirendelt
igazságügyi  informatikai  szakértőt  is.  A  bizonyítási  eljárás  alakulásától  függően
akár perbeszédekre és ítélet hozatalára is sor kerülhet.

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



Veszprémi Törvényszék, fsz. 23. tárgyalóterem

Bf.710/2018. K. V. Közúti veszélyeztetés 
bűntette

2019. január 28. 9:45

Az ügy lényege: 

A  vádlott  az  általa  vezetett  autóbusszal  „Megállni  tilos!”  jelzőtábla  hatálya  alatt
várakozott  és utas  felszállítást  végzett.  A vádlottal  szemben a közterület-felügyelők
intézkedést  kívántak  kezdeményezni, amelyet  látva  a  vádlott  irányjelző  használata
nélkül úgy indult el az autóbusszal, hogy annak ajtajai nyitva voltak, és az első nyitott
ajtón keresztül a már guruló autóbuszra három utas szállt  fel,  akik testi  épsége így
közvetlen veszélynek volt kitéve.

Az  elsőfokú  bíróság  a  vádlottat  150.000,-  Ft  pénzbüntetésre  és  1  év  közúti
járművezetéstől eltiltás büntetésre ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentés
érdekében jelentett be fellebbezést.

Megjegyzés  : A törvényszék mint másodfokú bíróság az ügyben nyilvános ülést tart.

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


