
Veszprémi Törvényszék 
2019. június 17. – június 21. 

2019. június 17. 

Pápai Járásbíróság, 12. tárgyaló 

B.169/2019. M. B. állatkínzás vétsége 2019. június 17. 13:00 

Az ügy lényege: 
 
A vádirat szerint az ügy vádlottjának hátsó kert felőli szomszédja az udvarán egy magyar 
vizsla kutyát tartott. A vádlott 2018 júliusában a kertszomszédja ingatlanára átdobott egy 
csigaölőszerrel kevert granulátumot, abban a tudatban, hogy azt a szomszéd kutyája el 
fogja fogyasztani. 
 
Az udvaron tartott kutya az átdobott méregből fogyasztott, melynek következtében belső 
vérzései keletkeztek, majd elpusztult. 
 
Az ügyészség vádiratában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt. 
 
Megjegyzés: A bíróság előkészítő ülést tart. 
 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu 

 

 

2019. június 19. 

Veszprémi Törvényszék, 101. tárgyaló 

B.262/2019. Cs. S. különös 

kegyetlenséggel, több 

ember sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2019. június 19. 9:00 

Az ügy lényege: 
 

A vádirat szerint az elkövető testvérével és annak volt feleségével lakott egy házban úgy, 
hogy a földszinti részt a vádlott, míg az emeleti, külön bejárattal rendelkező részt a 
sértettek használták. A testvérek nem fizették a vízdíjat, s mivel a számla a vádlott nevére 
szólt, a végrehajtó a hátralékot is az ő járandóságából tiltatta le. A vádlott ezért nem tudott 
úgy munkát vállalni, hogy a bérét levonások nélkül megkapja, és ezért a testvérét okolta. 
 
Nézeteltérésük odáig fajult, hogy az ittas férfi 2018 júliusában, kezében fejszével 
bekopogott a sértetthez, s azzal fenyegette, hogy rá fogja törni az ajtót, a későbbiekben 
pedig többször a ház felgyújtásával is fenyegetőzött. 
 

http://ugyeszseg.hu/testverere-akarta-gyujtani-hazukat-a-szentkiralyszabadjai-ferfi/


2018. augusztus közepén a testvérek fát vágtak a családi ház udvarán. A vádlott a délutáni 
órákra ittas állapotba került, és felidézte, hogy a sértett miatt jutott nehéz anyagi helyzetbe, 
majd dühében elhatározta, hogy korábbi ígéretét beváltja, és felgyújtja az emeleti lakrészt. 
 
Az elkövető este hét óra körül mintegy fél liter, olajjal kevert benzint locsolt a sértett 
lakrészének fa ajtaja melletti, nikecellel szigetelt falfelületre, s azt meggyújtotta. Miután a 
bejárati ajtó melletti falfelület, valamint a lábtörlő is égni kezdett, a vádlott lement az 
udvarra. 
 
Mindeközben a vádlott testvére és annak volt házastársa a lakásban tartózkodott. A testvér 
észlelte a tüzet, kiment az erkélyre, s az ott lévő felmosóvödörből öntött vizet a falra és a 
lábtörlőre, amellyel a tüzet eloltotta. 
 
Az ügyészség vádiratában végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt. 
 
Megjegyzés: A bíróság előkészítő ülést tart. 
 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu 

 

Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyaló 

B.341/2019. K. D. kábítószer-

kereskedelem bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2019. június 19. 8:30 

Az ügy lényege: 
 
A vádirat szerint a vádlott több alkalommal kiskorú személyeket bódító hatású anyagot 
tartalmazó cigarettával kínált meg, melyért ellenszolgáltatást nem kért. Két kiskorú a 
cigarettát elfogadta, míg egy másik érintett azt visszautasította. 
 

A vádlott 2018 februárjában egy kiskorú személynek 20-25 alkalommal, míg egy másik 
személynek mintegy 6-7 alkalommal értékesített alkalmanként 1-1 gramm marihuánát. A 
vádlott továbbá 2018 februárja és áprilisa közötti időben egy zirci általános iskolával 
szembeni parkban 1-2 alkalommal biofüvet adott el kiskorúak részére. 
 

Az ügyészség a fentieken túl azzal is vádolja a vádlottat, hogy 2018 márciusában a zirci 
autóbuszpályaudvaron különösebb előzmény nélkül könyökével orrba ütötte J. A. sértettet, 
akinek ettől eleredt az orra vére. A vádlott ezen magatartása alkalmas volt arra, hogy a 
közelben tartózkodókban megbotránkozást keltsen. 
 
Az ügyészség vádiratában fegyházbüntetés kiszabására, közügyek gyakorlásától való 
eltiltásra, valamint vagyonelkobzás alkalmazására tett indítványt. 
 



Megjegyzés: A vádlott az előkészítő ülésen részben ismerte be a bűncselekmény 
elkövetését. A bíróság az ügyben tárgyalást tart, ahol a bizonyítási eljárást megkezdi, 
a bíróság az ügyben tanúkat hallgat meg. 
 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu 

 


