
Veszprémi Törvényszék
2019. április 29. – május 03.

2019. április 30. 

Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyalóterem

B.1586/2018. L. I. és társa Súlyos testi sértés 
bűntettének kísérlete és 
más bűncselekmények

2019. április 30. 8:30

Az ügy lényege: 

Az  I.  rendű  vádlott  barátai  társaságában  2017  decemberében  dohányt  és
cigarettahüvelyt akart vásárolni. A dohánybolt előtt találkoztak az onnan kilépő II. rendű
vádlottal,  akivel  egy  korábbi  nézeteltérés  miatt  feszült  volt  a  viszony.  Egymás
köszöntése közben kölcsönösen sértő  szavakat  mondtak egymásnak,  majd  hangos
szóváltásra, egymás tettleges bántalmazására is sor került köztük.
Az I. rendű vádlottnak arczúzódásos sérülése keletkezett és a bal alsó foga kitörött,
mely olyan fogyatékosságként értékelhető, amely fogászati úton helyreállítható.
A  vádlottak  a  nyílt  utcán  tanúsított  kihívóan  közösségellenes,  durva,  erőszakos
magatartása  alkalmas  volt  arra,  hogy  másokban  megbotránkozást  vagy  riadalmat
keltsen.
A vádlottak  közötti  dulakodás  folytatódott,  amikor  I.  rendű  vádlottat  a  barátai  nem
tudták visszatartani attól, hogy a kocsma teraszára előle elrohanó II. rendű vádlott után
menjen. A kocsmaajtóban a sértett - abból a célból, hogy a konfliktust megakadályozza
– azt állította, hogy bent zártkörű rendezvény van. A bejárati ajtóhoz érő I. rendű vádlott
szó nélkül, közepes erővel ököllel orron ütötte a sértettet, mely bántalmazás alkalmas
lehet az elszenvedettnél súlyosabb 8 napon túl gyógyuló sérülés előidézésére.
I. rendű vádlott ezután II. rendű vádlott felé közeledett, aki erre ököllel ismét megütötte
az arcán I. rendű vádlottat.
A kocsma teraszán tanúsított kihívóan közösségellenes, durva, erőszakos magatartás
alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.
A bíróság végzésben megállapította, hogy súlyos testi sértés bűntette a vádtól eltérően
maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés bűntettének is minősülhet.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben tárgyalást tart, melyen szakértő meghallgatása
várható.

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

2019. május 02. 

Veszprémi Járásbíróság, 113. tárgyalóterem

B.159/2019. P. R. K. Gondatlan közveszély 
okozásának vétsége

2019. május 02. 13:00

Az ügy lényege: 

A vádlott és felesége 2017 augusztusában a nyaralójukban tartózkodtak. Az ingatlanon
az  utcai  kerítés  belső  oldalánál  lévő  sövénykerítés  belső  szélétől  kb.  2-3  méter



távolságra összekészített, korábban kertészeti munkák során kivágott, száraz növényi
anyagmaradvány,  bukszus  égetésébe  kezdett  a  vádlott,  azt  meggyújtotta.  Az  égés
során  magasra  csaptak  a  lángok  és  a  felröppenő  izzó  anyagmaradványoktól  a
szomszédos,  nádtetős  ház  tetőszerkezete  begyulladt.  Ezt  észlelve  a  vádlott  és  a
felesége a tűz oltását megkezdték, illetve a vádlott felesége értesítette a tűzoltókat,
akik  a  helyszínre  kiérkezve  a  tűzoltást  azonnal  megkezdték,  de  nem  tudták
megakadályozni a tűz gyors szétterjedését. A tűz következtében a szomszéd ingatlan
teljes felső, tetőtéri szintje – a benne lévő ingóságokkal együtt – megsemmisült.

A szomszédos  épület  tüze  következtében  reális  veszélye  volt  annak,  hogy  a  tűz
átterjedjen  további  épületekre  is.  A  vádlott  által  végzett  szabadban  tüzelés
következtében  kialakult  a  közveszélye,  mivel  előre  fel  nem  becsülhető  mértékű
vagyontárgyak  kerültek  veszélybe,  melyek  közül  az  egyik  épület  részben  meg  is
semmisült.

A sértett  tulajdonát képező ingatlanban 26 millió forintot meghaladó kár keletkezett,
továbbá  az  ingatlanban  a  tűz  következtében  megsemmisült  ingóságok  értéke
meghaladja a másfél millió forintot. A sértett polgári jogi igényt nem terjesztett elő.

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

sajtószóvivő
06-30/237-5069
laczkoh@veszpremvb.birosag.hu


