
Veszprémi Törvényszék 
2023. március 6- március 10.  

 

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

 
2023. március 6. 
 

Zirci Járásbíróság, 2. tárgyalóterem 

B.88/2022.  Rablás bűntette 2023. március 6. 09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2022. szeptemberében Zircen, a Rákóczi téren tartózkodott ismerőseivel. A 
fenti helyszínen és időben, egyedül egy padon ülve tartózkodott az ittas állapotban lévő 
férfi sértett is. A vádlott több alkalommal odament a sértetthez abból a célból, hogy a 
sértettel meghívassa magát egy italra, a sértett azonban a vádlott többszöri kérésének 
nem tett eleget és közölte vele, hogy nem vásáról számára szeszes italt.  
A fentiek miatt a vádlott indulatossá vált, és ismét odament a padon ülő sértetthez, 
miközben a jobb öklét a bal tenyerébe ütögetve felszólította a sértettet, hogy vegyen 
neki alkoholt. Ekkor a sértett ismét közölte a vádlottal, hogy nem vásárol neki szeszes 
italt, emiatt a vádlott, hogy a sértett értékeit jogtalanul eltulajdonítsa, mindkét kezének 
öklével felváltva több alkalommal megütötte a sértett fejét, majd egy alkalommal 
mellkason rúgta a sértettet, aki megszédült és a padról a földre esett. A vádlott ekkor 
benyúlt a sértett ingzsebébe, ahonnan kivette a sértett mobiltelefonját és a buszbérlet 
tokját, melyből a sértett tulajdonában lévő 30.000 forintot kivette és azt eltulajdonította. 
A vádlott a sértett telefonját és a buszbérlet tokját a helyszínen eldobta. A sértett a 
vádlott cselekményének következtében nyolc napon belül gyógyuló sérülést 
szenvedett. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2023. március 7., március 10.  
 

Ajkai Járásbíróság, fsz. 1. tárgyalóterem 

B.23/2023.  Csempészett személy 

sanyargatásával 

elkövetett 

embercsempészés 

bűntette 

2023. március 7. 

és 

2023. március 

10.  

08:30  

A vádirat lényege: 
 
Az I. rendű vádlott román, míg II. rendű vádlott moldáv állampolgárok. Az I. rendű vádlott 
a II. rendű vádlott felhívására Szegedre utazott egy szállodába, ahol a II. rendű vádlott 
megbízást adott az I. rendű vádlott részére Magyarország területére illegálisan bejutott, 
jogszerű tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyeknek a magyar-szerb 
határtól az országhatár jogellenes átlépésével Ausztriába történő szállítására. 
A megbízás alapján az I. rendű vádlott 2022. március 25. napján a hajnali órákban - 
közelebbről meg nem állapítható időben - Magyarország területén a szerb - magyar 
határ közelében az általa vezetett, ismeretlen személy tulajdonát képező román 
rendszámú gépkocsiba felvett 13 fő, magát török-kurd nemzetiségű, Magyarország 
területére Szerbia felől engedély nélkül belépő, tartózkodási engedéllyel nem 
rendelkező személyt azzal a céllal, hogy őket az országhatár jogellenes átlépésével az 
Osztrák Köztársaság területére szállítsa, és akik a sikeres szállításért 5000 eurot 
fizettek volna.  
A magukat török-kurd állampolgárnak valló 13 személy közül 1 fő kiskorú gyermek volt, 
akik mindannyian az I. rendű vádlott által vezetett gépkocsi 2,08 méter hosszú, 1,34 
méter belmagasságú, és 1,77 méter széles ablak nélküli rakterébe bezsúfolva, egymás 
„hegyén-hátán”, ülések és biztonsági felszerelés (biztonsági öv) nélkül, az autó 
padlózatán helyet foglalva, órákon át, megállás nélkül, a legelemibb komfortot 
nélkülözve utaztak.  
A szállítás céljára használt román forgalmi rendszámú gépjárművet a II. rendű vádlott 
biztosította az I. rendű vádlott részére. A szállítás során a II. rendű vádlott az általa 
vezetett cseh forgalmi rendszámú, és más személy tulajdonát képező 
személygépkocsival előfutóként biztosította az útvonalat az I. rendű vádlott számára. A 
II. rendű vádlott a szállítás során az általa az I. rendű vádlottnak adott, román 
társasághoz regisztrált SIM kártya és ahhoz tartozó hívószám segítségével a 
WhatsApp alkalmazáson keresztül folyamatosan kommunikált az I. rendű vádlottal az 
I. rendű vádlott tulajdonát képező mobiltelefonon keresztül, amely során közölte I. rendű 
vádlottal a GPS koordinátákat.  
Az I. rendű vádlott által vezetett gépkocsit március 26. napján az éjjeli órákban a 8-as 
számú főúton, Ajkarendek és Devecser közötti útszakaszon a rendőrség intézkedés alá 
vonta, a gépkocsiban az I. rendű vádlotton túl 13 fő, magát török-kurd állampolgárnak 
valló, azonban Magyarországon történő jogszerű tartózkodását igazolni nem tudó 
személy utazott.  
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 



2023. március 8. 
 

Veszprémi Járásbíróság, 105. tárgyalóterem 

B.43/2023.  Közúti veszélyeztetés 

bűntette 

2023. március 8. 13:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2022. január elején a délutáni órákban Veszprém lakott területén belül 
közlekedett a Hold utcában az általa vezetett személygépkocsival, majd a Csolnoky 
Jenő utca és a Budapest út kereszteződésében jobbra fordult kis ívben a Budapest útra.  
A vádlott jobbra fordulásával egyidejűleg a sértett a Csolnoky útról szándékozott balra 
kanyarodni az általa vezetett személygépkocsival, a Budapest útra.  
A kanyarodás során a két személygépkocsi az elsőbbségi szabályok megsértése miatt 
pontosan nem tisztázható módon majdnem összeütközött, majd a vádlott és a sértett 
az általuk vezetett személygépkocsival az úttest jobb széléhez húzódva rövid időre 
megálltak.  
A megállást követően a vádlott és a sértett tovább közlekedtek a Budapest úton a 
városközpont irányába oly módon, hogy a sértett személygépkocsija haladt a vádlott 
által vezetett személygépkocsi előtt.  
A városközpontba érve a sértett és a vádlott a körforgalomnál jobbra, a Budapest útról 
a Jutasi útra kanyarodtak, majd a Veszprémi Piac előtt útszakaszon a sértett a 
kanyarodó sávból balra besorolt az egyenesen tovább haladó, középső forgalmi sávba.  
A vádlott a sértettet követve az általa vezetett személygépkocsival hirtelen, jobb oldalról 
megelőzte a sértett által vezetett, mintegy 40-50 km/h sebességgel haladó 
személygépkocsit, majd a korábbi, Budapest úton történt közlekedési konfliktus 
megtorlása céljából váratlanul és indokolatlanul intenzíven fékezett, majd megállt a 
sértett előtt a középső forgalmi sávban.  
A sértett az előtte váratlanul megálló személygépkocsi hátsó részének való 
nekiütközést csak vészfékezéssel tudta elkerülni. A cselekmény során személyi sérülés 
nem történt, anyagi kár nem keletkezett.  
A vádlott hirtelen fékezését az út és forgalmi viszonyok nem indokolták. A vádlott 
cselekménye a sértett testi épségét közvetlenül veszélyeztette.  
A helyszínen az úttest 3 forgalmi sávból áll, amely fokozatosan 4 sávosra szélesedik. A 
vádlott és a sértett által a jobbra kanyarodáskor használt jobb oldali sáv a 
kereszteződést követően az autóbusz közlekedésre van kijelölve, míg tőle bal oldalra 
egy egyenes irányú közlekedésre kijelölt forgalmi sáv húzódik, amely mellett egy bal 
oldali irányú kanyarodásra kijelölt újabb forgalmi sáv fejlődik fel. A szembejövő 
forgalomra az érintett útszakaszon egy forgalmi sáv van kijelölve. A megengedett 
legnagyobb sebesség 50 km/h.  
A vádlott cselekményével szándékosan megszegte a KRESZ azon rendelkezését, 
amely kimondja, hogy a jármű sebességét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak abban 
az esetben szabad, ha ezt a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása szükségessé 
teszi. A vádlott megszegte még a KRESZ azon rendelkezését is, amely szerint az 
előzést – jelen helyzetben nem érvényes kivételektől eltekintve - balról kell végrehajtani.  
A vádlott nem rendelkezik azokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, amelyek 
szükségesek a biztonságos járművezetési tevékenységhez, a közlekedési 
helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a járművezetés közben jelentkező terhelés 
elviseléséhez. Szubjektív, érzelmekre, benyomásokra alapuló szemlélete, viselkedése, 
a morális megfontolások hiánya, a társadalmi szabályokkal szembeni, közömbös, 



negligáló beállítódása, az indulatfeldolgozás és a viselkedésszabályozás alacsony 
szintje esetében közlekedésbiztonsági kockázatot jelentenek.  
A vádlott a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési, cselekvési 
képességekkel rendelkezik, a közúti forgalomban történő gépjármű vezetésre 
összességében nem alkalmas. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 
2023. március 9. 
 

Veszprémi Törvényszék, 101. tárgyalóterem 

B.17/2022.    

Vesztegetés elfogadása 

hatósági eljárásban 

bűntette 

2023. március 9. 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 

 


