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Az ügy lényege: 

A vádlott édesapja 2015. év végén befogadta a lakóhely nélküli sértettet a
családi házába. Időközben a vádlott is az édesapjához költözött, amely mi -
att az 56 éves sértett 2016. nyár végén a házból eltávozott. A vádlott 2015.
év  óta  rendszeresen  fogyasztott  alkoholt,  alkohol  hatására  nála  indulat
kontroll zavarok többször jelentkeztek. 2016. november 5. napján – miután
görcsgátló, nyugtató, altató hatású gyógyszert vett be, – a délelőtti órákban
a helyi vendéglőbe ment, ahol találkozott a sértettel. A vádlott és a sértett a
kocsmában együtt  italoztak,  amelynek során több alkalommal felváltva f-
zettek egymásnak szeszes italt, így a vádlott rövid italt, sört, illetve bort fo -
gyasztott. Italozás közben a vádlott felajánlotta a sértettnek, hogy ad neki
egy téli bakancsot, ezért 12 óra körüli időben a vádlott és a sértett együtt
távoztak a vendéglőből, majd útközben a sértett dohányterméket vásárolt.
Ezt követően a vádlott és a sértett a vádlott lakóhelyére mentek.

A vádlott a családi ház mögötti nyitott állapotú palatetős fatárolóba hívta a sér-
tettet azért, hogy ott cigarettát sodorjanak a sértett által vásárolt dohányból. A
fatárolóban a vádlott a földre dobta a dohányterméket, és miközben a sértett
lehajolt a földre dobott cigarettákért, a vádlott felvette a tárolóban lévő fejszét,
és egy alkalommal, nagy erővel, hátulról, a fejsze tompa fokával a feje jobb ol-
dalán,  a  füle fölött  megütötte a sértettet,  aki  ennek következtében arccal  a
földre esett, és a feje erősen vérezni kezdett. Ezután a vádlott a földön hason
fekvő, erősen vérző sértett fejét még 2-3 alkalommal megütötte a fejsze tompa
fokával, miközben a sértett azt kérdezte tőle, hogy miért csinálja ezt, de a vád-
lott azt válaszolta, hogy „Kelj fel, megdöglesz!”. A sértett ekkor a földön fekve
úgy próbált védekezni a vádlott támadásával szemben, hogy megfogta a vád-
lott kezét, de eközben elvesztette az eszméletét.

A vádlott – miután látta, hogy az erősen vérző sértett a földön magatehetetle-
nül fekszik – megijedt, és az udvarról átkiabált a szomszédos háznál tartózkodó
tanúnak, hogy „Jöjjön szomszéd segíteni, mert itt van egy ember vérben fek-
szik!”. A tanú a két udvar közötti alacsony drótkerítésen átlépett, ahol a vádlott
megmutatta neki a fáskamrában hason fekvő, erősen vérző, magatehetetlen
sértettet. Ezután a tanú a telefonjáról értesítette a mentőket. Az életveszélyes
állapotban lévő sértettet mentőhelikopter szállította a Győri Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórházba, ahol a sértetten életmentő műtétet hajtottak végre. A
vádlottat a helyszínre érkező rendőrjárőrök kihallgatás céljából az Ajkai Rend-
őrkapitányságra előállították, ahol elismerte a bűncselekmény elkövetését.



A sértett a vádlott által történt bántalmazás következtében nyílt, benyomatos
koponyatörést, keményagyhártya feletti vérzést, agyzúzódást, agyvizenyőt, ko-
ponyaűri  levegőgyülemet  és  a  fejbőrének  többszörös  repesztett  sérülését
szenvedte el. A sértett sérüléseinek gyógytartama összességében 8 napon túli,
a tényleges gyógytartam 3-6 hónapra tehető. A sértett koponyasérülései élet-
veszélyesek voltak, az időben érkező, szakszerű orvosi segítség nélkül halálos
eredményhez vezettek volna.

A vádlottnál a bűncselekmény elkövetésekor személyiségzavar és alkoholfüg-
gőség volt megállapítható, a vádlott személyiségzavara azonban nem érinti a
beszámítási képességét, azt nem zárja ki és nem is korlátozza. A vádlott képes
volt arra, hogy a cselekménye következményeit felismerje és ennek a felisme-
résnek megfelelő magatartást tanúsítson.

Megjegyzés  :  A  vádlott  és  a  tanúk  kihallgatása,  a  szakértők  meghallgatása,
majd  a  bizonyítási  eljárás  befejezése,  perbeszédek  megtartása  és
ítélethozatal várható.

Információ: dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
06-30/237-5069
laczkoh@veszpremvb.birosag.hu


