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Kérjük a sajtó képviselőit, hogy kizárólag egészségesen jelenjenek meg, saját felelősségre!  
Az eljárási cselekményeken a hallgatóság és a sajtó létszáma korlátozott.  

 
2022. október 25. 
 

Veszprémi Járásbíróság, 19. tárgyalóterem 

B.1132/2022.   Közúti veszélyeztetés 

bűntette  

2022. október 25. 10:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott egy 2020 júliusi éjjelen az általa vezetett személygépkocsival közlekedett a 
73-as számú főúton Veszprém irányába derült időben, éjszakai sötétségben 
közvilágítás nélkül. A személygépkocsi jobb oldali első ülésén édesanyja utazott.  
Ezzel azonos időben a vádlott előtt haladt kb. 40 km/h sebességgel a férfi sértett az 
általa vezetett személygépkocsival, melynek jobb első ülésén a női sértett ült.  
A vádlott megelőzte az előtte haladó férfi sértett által vezetett személygépkocsit és az 
előzés befejezésekor úgy tért vissza a jobb oldali forgalmi sávba, hogy a sértetti 
személygépkocsira ráhúzta a kormányt, majd szándékosan hirtelen, 6-8 km/h 
sebességre fékezett, azzal a szándékkal, hogy a megelőzött személygépkocsi 
utasainak, a férfi sértett járművezetőnek és a nő utas-sértettnek a testi épségét 
közvetlenül veszélyeztesse.  
A férfi sértett a fékező járművet észlelve fékezett, és a baleset elhárítási 
kötelezettségének tőle elvárható módon eleget téve, balra kormányozta járművét a 
baleset elkerülése végett. A manőver során a személygépkocsi 28- 32 km/h sebességre 
fékezve, a jobb elejével érintőlegesen neki ütközött a 6-8 km/h sebességre fékezett 
személygépkocsi bal hátuljának.  
A baleset során személyi sérülés nem történt, a járművek megrongálódtak.  
A vádlott által, szándékosan a férfi sértett által vezetett személygépkocsiban okozott 
kár 307.500 Forint.  
A veszélyhelyzet és a baleset azért következett be, mert a vádlott cselekményével 
megszegte a KRESZ azon szabályát, miszerint előzni abban az esetben szabad, ha a 
vezető az előzés befejezése után a járművel a megelőzött jármű elé, annak zavarása 
nélkül tud visszatérni. Megszegte továbbá a KRESZ-ben foglalt azon közlekedési 
szabályokat is, mely szerint a jármű sebességét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak 
abban az esetben szabad, ha ezt a személy- és vagyonbiztonság megóvása 
szükségessé teszi.  
A vádlott nem alkalmas a biztonságos közúti közlekedésben való járművezetésre, mert 
bár rendelkezik a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és 
cselekvési képességgel, nem rendelkezik azokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, 
amelyek szükségesek a biztonságos járművezetési tevékenységhez, a közlekedési 
helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a járművezetés közben jelentkező terhelés 
elviseléséhez. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 



Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

2022. október 26-27. 
 

Veszprémi Törvényszék 

B.17/2022.   Vesztegetés elfogadása 

hatósági eljárásban 

bűntette 

2022. október 26. 

101. 

tárgyalóterem, 

2022. október 27. 

fszt. 2. 

tárgyalóterem 

09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlottak házastársak, akik közül a II. rendű vádlott egy cég ügyvezetőjeként 
ismerkedett meg korábban egy férfival, aki szintén egy kft. ügyvezetője volt. A két 
gazdasági társaság között gépjárművek beszerzésére, értékesítésére vonatkozó üzleti, 
majd baráti kapcsolat alakult ki. Az I. rendű vádlott a férje révén ismerkedett meg a 
másik férfival. 
A vádlottak 2020. év elején a lakásukon – az előzőleg az I. rendű vádlott által barátként  
meghívott – fent említett férfival közölték, hogy információjuk van arról, hogy vele, illetve  
az általa vezetett kft-vel szemben az adóhatóság titkos információgyűjtést folytat, 
amelyből hamarosan nyílt büntetőeljárás lesz, és annak keretében vagyontárgyait, 
köztük a gépjárműveit, illetve az irodájában a cégiratokat lefoglalják, továbbá zárolják 
a bankszámláit. Az I. rendű vádlott ezt követően – annak ellenére, hogy tisztában voltak 
a férjével azzal, hogy az adóhatóságnál nincs folyamatban operatív eljárás az 
ismerősükkel, illetve annak cégével szemben – azt is állította a férfinak – a II. rendű 
vádlottal egyetértésben – hogy tud segíteni, de ehhez az adóhatóságnál az említett 
eljárásokban közreműködő hivatalos személyek részére a férfinak kb. 10-15 millió 
forintot kell fizetnie a büntetőeljárás elkerülése érdekében, akként, hogy a pénzt, majd 
az I. rendű vádlott fogja továbbítani az említett hivatalos személyek részére. A férfi a 
vádlottak által közölt, hivatalos személyek vesztegetésére vonatkozó ajánlattal nem élt, 
hanem ezeket az információkat másnap a rendőrkapitányságon bejelentette. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


