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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.  

 
2023. január 31.  
 

Ajkai Járásbíróság, fsz. 1. tárgyalóterem 

B.267/2022.   Hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2023. január 31. 13.00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott egy Veszprém megyei községben, családi rendezvényen vett rész. Az ingatlan 
előtt 2021. júniusában, a késő esti órákban csendháborítás miatt rendőri intézkedésre 
került sor. A rendőri intézkedésben három rendőr és egy tanú vettek rész. 
Az intézkedés során az 1. rendőr egy férfit vont intézkedés alá a ház előtti 
autóbejárónál. Az intézkedés közben – az egyébként ittas állapotban lévő – vádlott a 
ház utcakapuján, hangos, obszcén szavakkal tarkított ordítozással lépett ki és 
megindult az intézkedő rendőrök felé, miközben felelősségre vonta az intézkedő 
rendőröket, hogy mit keresnek ott, takarodjanak onnan, nem lesz lehalkítva a zene.  
Az 1.  rendőr ekkor felszólította a vádlottat, hogy lépjen távolabb, nem vele szemben 
folyik az intézkedés, eközben az ingatlan kapujában lévő személyek visszahúzták a 
vádlottat az ingatlan udvarára.  
Még tartott az intézkedés, amikor a vádlott ismét kilépett a kapun és újfent hangosan 
ordítozva elindult az intézkedő rendőrök irányába, ekkor az 1. rendőr és a vádlott közé 
lépett a 3. rendőr, s a karját kitartva felszólította a vádlottat, hogy álljon meg és lépjen 
hátrébb. A rendőri felszólításnak a vádlott nem tett eleget, ezért őt ismételten 
felszólították, hogy lépjen hátrébb. A vádlott az ismételt felszólítást figyelmen kívül 
hagyva a 3. rendőrhöz lépve, annak kezét félre lökte, majd mellkastájékon ütötte. Az 
ütéstől a 3. rendőr az egyensúlyából kibillenve hátrébb lépett, majd tenyérrel eltolta 
magától a vádlottat. A jelenlévő rendőrök újfent felszólították a vádlottat az agresszív 
magatartás abbahagyására, de a vádlott ennek továbbra sem tett eleget, újból közelebb 
lépett a 3. rendőrhöz és ökölbe szorított kézzel még egyszer az intézkedő rendőr felé 
ütött. Az ütés elől a 3.rendőr hátrébb lépett, így az már nem érte őt el. 
Mindezek után a helyszínen jelenlévő rendőrök a vádlottat a földre vitték, testi kényszert 
és bilincset alkalmaztak vele szemben, majd a rendőrőrsre szállították. A vádlott 
útközben továbbra is szidalmazta, illetve fenyegette az intézkedő rendőröket. 
A fenti magatartásával a vádlott azon túl, hogy az eljárása alatt bántalmazta az egyik 
rendőrt, egyúttal erőszakkal meggátolta az intézkedő rendőröket az intézkedésük 
menetében. A bántalmazás következtében a rendőrnek sérülése nem keletkezett. 
 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 



 
2023. február 1.  
 

Pápai Járásbíróság, fsz. 12. tárgyalóterem 

B.336/2022.   Halált okozó ittas 

állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette 

2023. február 1.  08:30 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2021. október 26-án ittas állapotban közlekedett - úgy, hogy vezetői 
engedéllyel soha nem is rendelkezett – az általa vásárolt személygépkocsival a 8403-
as számú úton. A személygépkocsi jobb oldali első ülésén felesége, a sértett, bal 
oldalon hátul testvére, a tanú foglalt helyet. A sértett a biztonsági övet nem használta. 
A vádlott közlekedése során egy balra ívelő útkanyarulatban ittasságából kifolyólag a  
megengedett legnagyobb sebességet meghaladva, 110-120 km/h sebességgel 
közlekedett, amely miatt elvesztette irányítását a személygépkocsi felett és a 
menetirány szerinti jobb oldali füves vízelvezető árokba, majd az ott található fának 
ütközött 92-98 km/h sebességgel, a személygépkocsi rossz műszaki állapotú 
fékrendszere miatt nem volt alkalmas a kanyar előtti megfelelő lassításra, ami a 
kanyarban haladva eltúlzott sebességhez vezetett. A műszaki hiba nem hirtelen alakult 
ki, a vádlottnak a jármű nem megfelelő műszaki állapotáról tudomással kellett bírnia. 
A baleset következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos, életveszélyes 
sérüléseket szenvedett, majd kórházi kezelése során elhunyt. A sérülések 
elszenvedése és a halálos eredmény bekövetkezése között a közvetlen okozati 
összefüggés megállapítható. 
A baleset következtében a tanú 8 napon belül gyógyuló – zúzódásos – sérüléseket 
szenvedett el. 
A baleset következtében a vádlott 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett el. 
A baleset helyszínén a megengedett legnagyobb sebesség 90 km/h. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


