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Tapolcai Járásbíróság, fsz. 5. tárgyaló
B.6/2018. O. R. Garázdaság vétsége 2019. április 23. 08:00

A vádirati tényállás szerint: 

2017  júniusában  a  sértett  gyalogosan  közlekedett,  a  hajléktalan  szállóra  igyekezett,
közben dohányzott. Amikor a cigarettacsikket eldobta az utca túloldaláról odament hozzá
a  vádlott,  és  azt  kérdezte  tőle,  hogy  van-e  nála  cigaretta  vagy  pénz.  A sértett  azt
válaszolta,  hogy  nincs  nála  egyik  sem  és  hagyja  őt  békén,  tovább  kell  mennie  a
szállására.

A vádlott ekkor hátulról megrúgta deréktájon a sértettet, aki visszafordult és megkérdezte
a vádlottól,  hogy mit  akar tőle.  Ezt követően a vádlott  ököllel  megütötte a sértettet  a
szemöldöke fölött, ahol a bőr felrepedt és vérezni kezdett. A sértett az ütés után a földre
esett,  majd  a  vádlott  megrúgta  hátul  a  nyak  tájékán.  Ekkor  az  út  túloldaláról  egy
szemtanú felszólította a vádlottat, hogy hagyja abba a bántalmazást, mire a vádlott a
helyszínről futva távozott.

A sértettnek a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett. A
vádlott  kihívóan  közösségellenes,  erőszakos  magatartása  alkalmas  volt  arra,  hogy
másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben tárgyalást tart, melyen tanúkihallgatás várható.
Információ: dr. Laczkó Henriett

sajtószóvivő
06-30/237-5069
sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu
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Veszprémi Járásbíróság, 019. tárgyaló
B.1853/2018. K. B. K. Közveszélyokozás 

bűntettének kísérlete
2019. április 23. 10:00

A vádirati tényállás szerint: 

A vádlott  2017  tavaszán  albérletben  lakott  a  sértett  tulajdonát  képező  háromlakásos
ingatlan  utcafront  felőli  lakásában.  Május  elején a  sértett  közölte  a  vádlottal,  hogy a
bérleményből  költözzön  ki,  erre  négy  hét  haladékot  adott.  A vádlott  lány  és  annak
élettársa továbbra is maradhattak a bérleményben.

A vádlott  ezt követően május végén felgyújtotta a lakást úgy, hogy annak mindhárom
helyiségében  is  tüzet  keletkeztetett,  majd  a  lakást  időlegesen  elhagyta.  Tettét  azzal
indokolta,  hogy  öngyilkosságot  kívánt  elkövetni,  az  ingatlant  pedig  rokonai  se
használhassák tovább.



A tüzet a szomszéd észlelte, ő kezdte meg az oltást, míg élettársa értesítette a tűzoltókat.

A vádlott ekkor visszament az égő lakásba, ahonnan később a tűzoltók vitték ki, akik
eltávolítottak a lakásból az ott lévő 11,5 kg-os gázpalackot is.

Fennállt annak a lehetősége, hogy az ingatlan teljesen lángba borul, a lakásból a tűz
átterjed a három lakás közös tetőszerkezetére és a lakóépület részét képező másik kettő
lakásra  is,  valamint  ezen  lakások berendezéseire,  anyagi  javaikra,  s  nem kizártan  a
szomszédos  épületekre,  így  a  vádlott  által  okozott  tűz  következtében  fennállt  a
közveszély létrejöttének objektív lehetősége.

A vádlott a tű okozásával a sértettnek 365.000,- Ft kárt okozott, melyre a sértett polgári
jogi igényt terjesztett elő.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Információ: dr. Laczkó Henriett

sajtószóvivő
06-30/237-5069
sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu


