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Kérjük a sajtó képviselőit, hogy kizárólag egészségesen jelenjenek meg, saját felelősségre, 
valamint a bíróság épületében orrot és szájat eltakaró maszkban tartózkodjanak!  

 

2020. október 28. 
 

Ajkai Járásbíróság, fsz. 01. tárgyaló 

B.26/2020. E. K. Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2020. október 28. 09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott buszsofőrként 2018 áprilisában egy Mercedes típusú menetrendszerinti 

autóbusszal közlekedett Bakonygyepes felől Noszlop irányába, amikor 19:30 

magasságában Devecser külterületén, a 8401-es számú közút kivilágítatlan szakaszán 

műszaki meghibásodás miatt megállt, elfoglalva ezzel a menetirány szerinti jobb oldali 

forgalmi sávot. A műszaki mentésre várakozás közben besötétedett, ennek ellenére - a 

KRESZ szabályait megszegve - a vádlott a jármű vészvillogóját nem kapcsolta be, 

elakadásjelző háromszöget nem helyezett ki és egyéb módon sem gondoskodott a busz 

kivilágításáról annak ellenére, hogy a műszaki hiba a világító berendezéseket nem 

érintette. 

Ugyanezen az útszakaszon haladtak gépjárművükkel a sértettek mintegy 80 km/h-s 

sebességgel. A gépjármű vezetője a szürkületi fényviszonyok mellett ugyan észlelte a 

kivilágítatlanul álló autóbuszt, azonban vészfékezés ellenére sem tudott már megállni, 

ezért az autóbusz hátuljának ütköztek. A baleset következtében a személygépkocsit 

vezető férfi 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, míg az anyósülésen utazó 

nő a baleset következtében a helyszínen életét vesztette. 

Az ügyészség vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására és 
közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt.  
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart, ahol megkezdődik a bizonyítási eljárás. 
 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

 

Veszprémi Járásbíróság, 113. tárgyaló 

B.622/2020. B. J. + 5 fő Jelentős értékre 

bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett 

lopás bűntette és más 

2020. október 28. 08:30 



bűncselekmény 

A vádirat lényege: 
 

Az ügy I., II. és VI. rendű vádlottjai egy raktározással foglalkozó cég raktárosai voltak, míg 

a III. rendű vádlott egy biztonsági cég alkalmazottjaként a raktárépület őrzését volt hivatott 

ellátni. 

Az I., II. és VI. rendű vádlottak a raktárépületből a III. rendű vádlott közreműködésével 2018 

novembere és 2019 januárja között összesen 5 alkalommal 3.673.550 Ft értékben 

tulajdonítottak el zsugorfóliát. A bűncselekmény elkövetésében részt vett az V. rendű 

vádlott is, aki a lopott árut gépjárművével a raktárból elszállította és ismeretlen személynek 

értékesítette. 

Az ügy IV. rendű vádlottja szintén a raktározási cég alkalmazásában állt sofőrként. A IV. 

rendű vádlott megkereste az I. rendű vádlott azzal, hogy tulajdonítson el a raktárból 

gépjármű indítókulcsokat, melyet értékesíteni tudná és a bevételen osztoznának. Az I. 

rendű vádlott az ajánlatot elfogadta és bevonta a bűncselekmény elkövetésébe bűntársait, 

II., III. és VI. rendű vádlottat is. A vádlottak összesen több mint 8000 db indítókulcsot 

tulajdonítottak el a raktárból összesen 19.814.000 Ft értékben. Az okozott kárból lefoglalás 

útján 6.459.510 Ft térült meg. 

A fentieken túl a III., IV. és VI. rendű vádlott önállóan is tulajdonított el különböző értéktárgyakat 
csekélyebb értékben. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben folytatólagos tárgyalást tart. 
 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

2020. október 29. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.374/2019.  S.N. és társa Halált okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020. október 29. 9:00 

A vádirat lényege: 

A vádirat szerint a vádlottak 2018. szeptember 8. napján a hajnali órákban 
gépjárművükkel egy badacsonytomaji parkolóba szabálytalanul hajtottak be. A 
gépjárművel szemben a parkolóban gyalogosan közlekedett a sértett és három ismerőse. 
A sértett a gépjármű útjából nem tért ki, ezért az I. rendű vádlott a gépjárművel tovább 
haladni nem tudott, közvetlenül a sértett előtt megállt. A vádlottak ekkor hirtelen kiszálltak 
a járműből és a sértettet több alkalommal ököllel arcon ütötték. A sértett társaságában 
lévő személyek felhívására a vádlottak a bántalmazást abbahagyták. 



A sértett ismerőseinek gépkocsijába beszállni készült, amikor szóváltásba került a 
vádlottakkal, akik ököllel többször arcon ütötték a sértettet, amelytől hanyatt esett. A 
sértett társaságában lévő két személy az eseményeket észlelve a sértett segítségére 
kívánt sietni. Ekkor az egyik személyt az I. rendű vádlott lendületből, ököllel arcon ütötte, 
míg a másik személyre a vádlottak együtt rátámadtak, de ő az ütéseket elhárította, és a 
helyszínről elmenekült annak érdekében, hogy segítséget hívjon. 

A sértett társaságában lévő harmadik személy is kiszállt a gépjárművükből, s megpróbálta 
megnyugtatni a vádlottakat, akikkel beszélgetni kezdett annak érdekében, hogy 
megakadályozza a további verekedést. Az I. rendű vádlott a békítés hatására már távozni 
készült, amikor meglátta ismét a sértettet és a korábban elfutott társát, s futva elindult 
feléjük. A II. rendű vádlott futva csatlakozott társához és közösen ismét a sértettre 
támadtak úgy, hogy a futás erejét is felhasználva többször arcon, fejen ütötték sértettet, 
aki a bántalmazástól a járdára esett. A vádlottak a járdán fekvő sértettet legfeljebb 
közepes erővel a fején, valamint testszerte kis közepes erővel, többször megrúgták. 

Amikor a vádlottak a bántalmazással felhagytak, a parkolóban álló autójukhoz futottak 
annak érdekében, hogy a helyszínről elmeneküljenek. A vádlottak távozását a 
verekedésben nem érintett, helyszínen jelen lévő két személy megkísérelte 
megakadályozni, mire dulakodás alakult ki közöttük. A dulakodás közben az I. rendű 
vádlott elővett egy gáz- és riasztópisztolyt, amellyel az egyik személyre célzott, azonban 
lövést leadni nem tudott, mert az működésképtelenné vált. Végül az I. rendű vádlott nagy 
gázzal kitolatott a parkolóból, azonban az úton a gépkocsival egy árokba csapódott. 

Mindeközben a közelben tartózkodó járókelők, majd a helyszínre érkező mentőorvos a 
sértett újraélesztését sikertelenül kísérelték meg, a sértett elhalálozott. 

Megjegyzés: Az ügyben a bíróság tárgyalást tart. A tárgyaláson a kép-és hangfelvétel 
készítését a bíróság nem engedélyezi. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


