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Kérjük a sajtó képviselőit, hogy kizárólag egészségesen jelenjenek meg, saját felelősségre ! 
A bíróság épületében orrot és szájat eltakaró maszk viselése mindvégig kötelező! 

Az eljárási cselekményeken a hallgatóság és a sajtó létszáma korlátozott.  

 
2021. március 9. 
 

Veszprémi Járásbíróság, 107. tárgyalóterem 

B.30/2021.  M. C. Hatóság 

félrevezetésének 

vétsége 

2021. március 9. 08:30 

A vádirat lényege: 
A vádlott 2020 októberében személyesen megjelent a rendőrkapitányságon és 
bejelentést tett arról, hogy Vecsésről indult Veszprém irányába egy németországi 
székhelyű gazdasági társaság által bérelt, olasz felségjelű, tehergépkocsival, amellyel 
nagy értékű ruházati termékeket szállított. A vádlott ezen túl a nyomozó hatóság előtt 
valótlanul azt állította, hogy egy ismeretlen mellékúton egy fekete színű, ismeretlen 
rendszámú személygépkocsi elé vágott és feltartóztatta, majd a személygépkocsiból 
két, fekete maszkot, fekete szemüveget és fekete sapkát viselő, kreol bőrű személy 
szállt ki, akik őt fegyverrel arra kényszerítették, hogy a tehergépkocsiból kiszálljon, majd 
az egyik személy a tehergépkocsival, másik pedig a másik személygépkocsival a 
helyszínről elhajtott. A vádlott bejelentése nyomán a nyomozást rendelt el. 
A vádlottat ezt követően a nyomozó hatóság az ügyben tanúként hallgatta ki. A vádlott 
tanúvallomásában a bejelentésében foglaltakat túlnyomórészt fenntartotta, azonban a 
kihallgatása során több, a nyomozó hatóság által feltett kérdésre ellentmondásos 
válaszokat adott, majd a kérdésekre történő válaszadást megtagadta. 
A rendőrkapitányság által beszerzett adatok alapján megállapítást nyert, hogy a vádlott 
2020 októberében Vecsésről elindult több mint 270.000 Euró értékű ruházati cikkekből 
álló rakományával, majd Székesfehérvár felé közlekedett, ahol a vádlott leállította. A 
jármű a nyomozás során azon a helyen, ahol a vádlott leállította, sértetlen állapotban, 
üres raktérrel feltalálásra került. A vádlott ezt követően Székesfehérváron gyalogolt, 
majd egy étteremben étkezett és a személyzettől a Veszprémbe történő utazás 
lehetőségeiről érdeklődött. A vádlott ezt követően a székesfehérvári autóbusz 
állomásra ment, ahonnan menetrendszerinti autóbusszal Veszprémbe utazott, ahol a 
rendőrkapitányságon megjelent. 
A vádlott Székesfehérváron sem rendőri, sem más hatósági segítséget nem kért, a 
végső úticélja Veszprém volt.  
A vádlott sérelmére tehát sem rablást, sem más bűncselekményt nem követtek el, 
vagyis a vádlott a rendőrkapitányságon olyan, büntetőeljárás alapjául szolgáló 
bejelentést tett, amelyről tudta, hogy valótlan. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.  

Információ: dr. Laczkó Henriett 
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