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B.572/2018. N. L. és társai nagyobb értékre, 
bűnszövetségben, 
üzletszerűen, 
folytatólagosan 
elkövetett lopás bűntette
és más 
bűncselekmények 
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Az ügy lényege: 

Az I-IV. rendű vádlottak egy Veszprém megyei gyárban raktári dolgozó munkakörben
dolgoztak.  Az  I.  rendű  vádlott  ismeretlen  társával  együtt  16  tekercs  műbört
tulajdonítottak el a gyárból, melyet az I. rendű vádlott VII. r. vádlottnak értékesített. Ezt
követően  az  I.  rendű  vádlott  a  vele  egy  műszakba dolgozó  II-IV.  rendű  vádlottakal
megállapodva  a  gyár  raktárából  közösen  további  műbőr  anyagot  tulajdonítottak  el,
melyet  szintén  VII.  r.  vádlottnak  értékesítettek.  A  bűncselekmény  elkövetéséhez  az
őrszolgálatot ellátó V. rendű vádlott anyagi szolgáltatás ellenében segítséget nyújtott
azzal, hogy vagyonőri kötelességét megszegve ki és beengedte a kapun a lopott árut
szállító gépjárművet és ennek tényét nem rögzítette az ügyeleti naplóban. Rövid időn
belül  I-IV.  rendű  vádlottak  ismét  elhatározták,  hogy  műbört  lopnak  a  gyárból.  Ez
alkalommal a járműbe történő pakolást észlelte a vagyonőri feladatot ellátó VI. r. vádlott,
aki azonban ezt pénzösszeg ellenében nem jelentette a munkáltatójának.

Az I-III.  rendű vádlottak  műbőrrel  húzott  műszerfalakat  is  eltulajdonítottak  a gyárból
annak érdekébe, hogy azokat VIII. rendű vádlottnak értékesítsék. Az I. rendű vádlott
ezen túl raklapot, ipari papírtörlő tekercset és szemeteszsákot, II.  rendű vádlott ipari
gombolyagcérnát,  III.  rendű  vádlott  kéziszerszámokat,  IV.  rendű  vádlott  pedig
munkavédelmi kesztyűt tulajdonított el a gyárból.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. Az ügyészség a módosított
vádiratban indítványt tett a büntetés mértékére vagy tartamára arra az esetre, ha a
valamelyik terhelt az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri. 

Információ: dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
06-30/237-5069
sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu
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Veszprémi Törvényszék, 101. tárgyalóterem

B.669/2018. N. A. Emberölés bűntettének 
kísérlete
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Az ügy lényege: 

A  vádlott  2017.  október  hónap  óta  lakott  együtt  a  sértettel,  mely  idő  alatt
gyakoriak voltak közöttük a viták és veszekedések. 2018 tavaszán a sértett  a
vádlottól elköltözött és utána már csak egy-egy napot aludt a vádlottnál. 2018.
május 20. napján reggel 8 óra körüli időben megjelent a vádlott házánál, ahol a
vádlottal  és a tanúval közösen italoztak, nagyobb mennyiségű vörösbort,  sört,
valamint egy-egy pálinkát fogyasztottak.
Az  ittas  állapotban  lévő  sértett  kérdőre  vonta  a  súlyos  fokú  alkoholos
befolyásoltság alatt  álló  vádlottat,  majd  szóváltás  alakult  ki  közöttük,  melynek
során a vádlott a vita dühében felállt és a jobb kezébe fogta az evéshez használt
27  cm  hosszú,  14,5  cm  pengehosszúságú  konyhakést,  majd  közepesnél
nagyobb  erővel,  teljes  testből  ráforduló,  fentről  lefelé  irányuló  mozdulattal  a
sértettet  ölési  szándékkal  a  mellkasának  bal  oldalán,  szívtájékon  megszúrta.
Ekkor a tanú a könyökével a vádlottat fejbe ütötte, aki a kést emiatt a kezéből
kiejtette.
A vádlott a szúrást követően visszaült az ágyra és rágyújtott egy cigarettára, a
tanú a mentőket akarta hívni, azonban a vádlott ezt ellenezte. A tanú azonban
telefonon a rendőrség segítségét kérte és mentőt hívott.
A  szúrás  a  sértettet  a  mellkas  bal  oldalán,  az  emlőbimbótól  5  cm-re  (a  nyak
irányába),  fentről  lefelé  érte,  és  6-7  cm-re  hatolt  a  sértett  mellkasába,  a  test
hossztengelyével  megegyező  irányba.  A  szúrás  a  mellizmot  és  a  4.  bordát
átvágta,  a  mellüreget  megnyitotta,  a  fali  mellhártyán  4  cm-es  folytonosság-
megszakítást,  a  tüdőt  borító  zsigeri  mellhártyalemezen  felszínes  karcolódást,
valamint mellüregi levegő- és vérgyülemet okozott.
A mellüreget megnyitó, bordát sértő szúrt sérülés életveszélyes sérülés volt,  a
sértett  időben megkezdett  szakszerű  orvosi  ellátásának elmaradása  esetén  a
sértett halála bekövetkezhetett volna.
A halálos eredmény elmaradása a tanú közbeavatkozásának és az általa kért,
időben érkező orvosi ellátásnak volt köszönthető.

Megjegyzés  :  A bizonyítási eljárás alakulásától függően akár perbeszédekre és
ítélet hozatalára is sor kerülhet.

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


