
Veszprémi Törvényszék 
2020. november 2.-6. 

 

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

 
2020. november 4. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.360/220.  K. R. R. és társai a jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer 

kereskedelem bűntette 

és más 

bűncselekmény 

2020. november 

4. 

9:00 

A vádirat lényege: 
 
Az I. rendű vádlott 2018-tól kezdődően rendszeresen szerzett be különböző fajtájú 
kábítószereket, speed port és marihuánát. Ezekből saját fogyasztásán túl többször 
adott át fogyasztásra lakótársa részére, valamint más személyek számára 
rendszeresen értékesített is belőlük.  
 
2019 nyarától kezdődően az I. rendű vádlott a II. rendű vádlottal együtt szerezte be a 
kábítószert és értékesítette azt. A vádlottak a speed port és a marihuánát Hollandiából, 
illetve Mosonmagyaróvárról szerezték be, és azt a közös albérletükben tárolták. A 
vádlottak nem csak pénzért értkesítették a kábítószert, előfordult olyan is, hogy 
hajvágásért cserébe adták a kábítószert. 
 
Az ügy III. rendű vádlottja az I. rendű vádlottól ingyen megszerzett kábítószer egy részét 
egy másik személy részére szintén ellenérték nélkül továbbadta. Az ügy IV. rendű 
vádlottja a saját fogyasztásán túl továbbértékesítésre is vásárolt kábítószert az I. rendű 
vádlottól. 
 
A főügyészség az I és II. rendű vádlottra végrehajtandó fegyházbüntetés (II. rendű 
vádlott esetén emellett pénzbüntetés), míg a III-IV. rendű vádlottak esetén 
felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 
 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 
 
 
 
 
 



2020. november 5. 
 

Pápai Járásbíróság, 012. tárgyalóterem 

B.296/220.  V.K. halált okozó ittas 

járművezetés bűntette 

2020. november 

5. 

8:30 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2019 decemberében ittas állapotban, járművezetéstől eltiltás hatálya alatt 
közlekedett gépjárművével a 8305. számú közúton Vaszar irányába. A jármű jobb első 
ülésén ült a sértett.  
 
A vádlott az útszakaszon érvényben lévő 40 km/h-s sebességkorlátozás ellenére 105-
115 km/h sebességgel haladt, amikor a jármű kerekei megcsúsztak és az autó feletti 
irányítást elveszítette, a gépkocsi a bal oldali árokba hajtott, majd tovább sodródva az 
árokfalnak ütközött, s végül egy út melletti villanyoszlopnak csapódott.  
 
A baleset következtében az autó utasa a helyszínen életét vesztette.  
 
Az ügyészség vádiratában végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását és 
járművezetéstől való eltiltást indítványozott a vádlottal szemben. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 
 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 
 


