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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. február 7. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 23. tárgyalóterem 

B.19/2022.   Felfegyverkezve, 

csoportosan, 

bűnszövetségben, 

jelentős értékre 

elkövetett rablás  

bűntette és más 

bűncselekmény 

2023. február 7. 09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlottak 2020. év elején több ismeretlenül maradt társukkal együtt vagyon elleni 
bűncselekmény elkövetése céljából Magyarországra utaztak, és Budapesten 
tartózkodtak. A vádlottak az I. rendű vádlott által Romániában bérelt 
személygépkocsival, míg ismeretlen társaik egy másik személygépkocsival vagyon 
elleni bűncselekmény elkövetésének előkészítése céljából 2020 őszén több alkalommal 
is Veszprémben jártak.  
A vádlottak, valamint további négy társuk 2020 novemberében személygépkocsikkal 
érkeztek Veszprémbe, hogy az egyik áruház épületében található ékszerüzletben 
rablást kövessenek el. A vádlottak – társaikkal együtt – az áruházat erdős területen 
vezető gyalogösvényen közelítették meg. A vádlottak, valamint társaik egészségügyi 
maszkkal, fejükön csuklyákkal, továbbá símaszkkal álcázták magukat, két darab 
kétkezes kalapáccsal, valamint egy egykezes, rövid nyelű kalapáccsal voltak 
felfegyverkezve annak érdekében, hogy az ékszerüzlet üvegezett tárolóit szét tudják 
törni és az aranyékszereket onnan eltulajdonítsák. A vádlottak sporttáskákat is 
magukkal vittek, hogy az eltulajdonítani szándékozott ékszereket abban hozzák el. Az 
áruház főbejáratát lezáró, két önműködő üvegajtó automatikus becsukódásának 
megakadályozása, és így a menekülés előkészítése érdekében faágakból készítettek 
mindkét oldalán villaszerű elágazásban végződő kitámasztó szerkezetet, amelyet 
szintén magukkal vittek. A vádlottak, valamint társaik kesztyűben, vállukra akasztott 
táskákkal és kalapácsokkal a kezükben befutottak az áruház főbejáratán, eközben az 
önműködő üvegajtókat az előre elkészített, villaszerű faszerkezettel kitámasztották. A 
vádlottak társaikkal az áruház fő közlekedési folyosójának végében elhelyezkedő 
ékszerüzlet üvegezett eladópultjához és üvegezett ékszertárolóihoz futottak, egyik 
ismeretlen társuk pedig a szomszédos áruház ajtaja előtt megállt és a kezében tartott 
hosszú, rúdszerű eszközzel biztosította a társait. Az ékszerüzletben két ismeretlen 
elkövető a magukkal hozott kettő kalapáccsal, míg a II. rendű vádlott kézzel az eladópult 
üvegfelületét, és a mellette lévő üvegezett ékszertároló üvegfelületét, az I. rendű vádlott 
pedig az egykezes kalapáccsal a különálló, kisebb eladópult üvegfelületét az ékszerek 
eltulajdonítása érdekében összetörte. Az ékszerüzletben tartózkodó sértett az eladópult 
mögül kifutott, miközben egy kisebb méretű ékszertárolásra használt eladópultot 
felborított, és megkísérelte a vádlottakat, valamint ismeretlen társaikat megakadályozni 



abban, hogy az ékszereket eltulajdonítsák. Az értéktárgyak védelmében fellépő 
sértettet a II. rendű vádlott és két ismeretlen társa a kalapács felemelésével, illetve 
támadó fellépéssel hátrálásra kényszerítette, és miközben a II. rendű vádlott az áruház 
bejárata előtt a sértettel dulakodott, az I. rendű vádlott három ismeretlen társukkal 
együtt eltulajdonítás céljából a magukkal hozott sporttáskákba rakták az összetört, 
üvegezett tárolókból kivett aranyékszereket. 
 
Miután a sértett a dulakodás során a II. rendű vádlott egészségügyi maszkját letépte, a 
II. rendű vádlott meghátrált, a sértett pedig a számbeli fölényben és fizikai túlerőben 
lévő, kalapácsokkal felfegyverkezett I. rendű vádlottal, valamint három ismeretlen 
társával került szembe, akik az erőszakos módon eltulajdonított ékszerek megtartása 
végett folyamatosan lökdösték, ütötték a sértettet. A sértett bántalmazása közben a 
vádlottak ismeretlenül maradt társa a kalapácsot megfordította és a kalapácsnyél 
végével a neki háttal álló, más elkövetőkkel dulakodó sértett feje irányába ütött, 
azonban eközben a sértett elmozdult, ezért az ütés a sértett bal vállát érte el, amelytől 
a sértett egyensúlyát vesztette, de nem esett el. A tettlegesség során a sértett az I. 
rendű vádlott válláról lerántotta az eltulajdonított ékszerek elviteléhez használt 
sporttáskát, amelyet követően az egyik ismeretlen elkövető a sértettet hátulról 
meglökte, aki attól egyensúlyát vesztve a korábban felborult, kisebb méretű eladópultra 
esett, mialatt a másik ismeretlen elkövető a sértettre egy alumínium reklámtáblát dobott. 
A sértett a folyamatos fizikai bántalmazás miatt az aranyékszerek eltulajdonítását nem 
tudta megakadályozni, a vádlottak, valamint ismeretlen társaik az arany ékszerek 
eltulajdonítását követően, 33 másodperccel a bűncselekmény megkezdése után 
kifutottak az áruházból, és a helyszínről az erdős részen keresztül vezető 
gyalogösvényen elmenekültek. Az elkövetők menekülés közben az ékszerüzlet 
padlóján hagyták az elkövetéshez használt két kalapácsot. A sértett által a II. rendű 
vádlottról letépett egészségügyi maszk, valamint az vádlott válláról lerántott sporttáska 
szintén a helyszínen maradt. A vádlottak és társaik a bántalmazott sértettől összesen 
11 683 990 forint értékű arany ékszereket tulajdonítottak el, a rongálással pedig 3 447 
610 forint kárt okoztak. A vádlottak két nappal később személygépkocsival Románia 
irányába elhagyták Magyarország területét, elfogásukra európai elfogatóparancs 
alapján Romániában került sor. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 
2023. február 7. 
 

Veszprémi Járásbíróság, 019. tárgyalóterem 

B.1132/2022.   Közúti veszélyeztetés 

bűntette  

2023. február 7. 9:00 óra 

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. 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 tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 
2023. február 9. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 23. tárgyalóterem 

B.49/2022.   Védekezésre képtelen 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2023. február 9. 9:00 óra 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott és a sértett 20 éve élettársi kapcsolatban éltek, rendszeresen fogyasztottak 
szeszesitalt, ittas állapotban többször volt közöttük veszekedés. 2021. év elején a 
vádlott és a sértett disznóölésen vettek részt, ahol szeszesitalt fogyasztottak, melynek 
következtében mindketten ittas állapotba kerültek. A koronavírus járvány miatt 



érvényben volt, 20:00 órától kezdődő kijárási tilalomra figyelemmel, a vádlott és a sértett 
a disznóölésről 19 óra 30 perc körüli időben haza indultak. A sértettet unokája szállította 
személygépkocsival haza, mert olyan súlyos ittas állapotba került, amely miatt járni sem 
tudott. A sértett unokája személygépkocsival a sértettet és a tanút szállítva, míg az ittas 
állapotban lévő vádlott elektromos kerékpárral egyszerre indultak el. A vádlott az 
elektromos kerékpárral rövidebb úton haladva, előbb ért haza, a ház bejárati ajtajához 
vezető járdán várta élettársát. A sértett a hazaszállításakor már olyan súlyos ittas 
állapotban volt, hogy a mintegy 4 percig tartó autóút alatt az autóban bevizelt, az 
autóból egyedül kiszállni nem tudott, onnan a tanú segítette ki és a sértettet vezetve, 
bekísérte a ház udvarára, a vádlotthoz. A vádlott az ittassága miatt magatehetetlen, 
mozgásában korlátozott sértett támogatását és felügyeletét a tanútól átvette, a sértett 
derekát átkarolta, közölte a tanúval, hogy a sértettet bekíséri a házba, nyugodtan 
elmehetnek. Miután a vádlott a sértettet derekánál fogva átölelte és a járdán a lakóház 
bejárati ajtaja irányába elindult vele, a tanú és a sértett unokája a helyszínt 
személygépkocsival elhagyták. Ezt követően a sértett a ház bejárati ajtajához vezető 
járdán elesett, a vádlott megkísérelte felemelni, ami nem sikerült. Ezután a vádlott a 
járdán fekvő sértettet közepes erővel arcon rúgta, majd a fagypont közeli, 1-3 fok 
hőmérsékletben, segítség nélkül, a járdán fekve magára hagyta, a lakóházba bement, 
és lefeküdt aludni. 
A sértett a rendkívül súlyos ittas állapota miatt nem volt képes arra, hogy az adott 
körülmények között önmagát megmentse, testhőmérséklete az éjszakai hidegben úgy 
lecsökkent, hogy emiatt kihűlt, és életét vesztette. A vádlott a sértettet másnap kora 
reggel az elesés és a bántalmazás helyén a járdán, hason fekve, holtan találta meg. A 
vádlott nyilvánvalóan felismerte, hogy az ittas állapota miatt magatehetetlen, a kihűlés, 
a hideg ellen nem védő pulóver, szövetnadrág és csizma öltözetet viselő, az udvaron, 
a beton térkővel kirakott járdán fekvő sértett a fagypont közeli hőmérséklet miatt az 
éjszaka folyamán kihűlhet, ez a sértett halálához vezethet, amely iránt közömbös 
maradt. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. A tárgyaláson a kép-és hangfelvétel 
készítését a bíróság nem engedélyezi. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 
 


