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Kérjük a sajtó képviselőit, hogy kizárólag egészségesen jelenjenek meg, saját felelősségre, 
valamint a bíróság épületében orrot és szájat eltakaró maszkban  vagy kendőben 

tartózkodjanak! 
 

2020. szeptember 8. 
 

Veszprémi Törvényszék, 023. tárgyaló 

B.154/2019. H. A. emberölés bűntettének 

kísérlete 

2020. 

szeptember 8. 

9:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádirati tényállás szerint 2017 nyarán a vádlott hálószobájában az ágyon ülve késsel 
evett, a sértett mellette ült. A vádlott minden előzmény nélkül a hegyes, éles késsel a 
sértettet a térdhajlat közeli lágy részen hirtelen megszúrta. Amikor a vádlott a sérülést 
észlelte, megjegyezte, hogy: „Nem gondoltam volna, hogy ilyen éles ez a kés!” A sértett 
nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el, de csak a szerencsés véletlennek volt 
köszönhető, hogy a sérülése nem volt súlyosabb. 
 
A vádlott és a sértett 2018 tavaszán közösen italoztak, ittas állapotba kerültek. A vádlott 
az ágyon hason fekvő sértetthez lépett és egy párnát szorított a fejére azzal a felkiáltással, 
hogy: „Most megdöglesz!” A sértett ellökte magától a vádlottat, aki azonban nem hagyott 
fel a támadási szándékával, magához vett egy zsebkést és azzal a sértett hátát megszúrta. 
Ezt követően a vádlott közölte, hogy elege van az életből és több alkalommal saját magát 
is mellkason szúrta. 
 
A sértett értesítette a rendőrséget és a mentőket. A vádlottat életveszélyes sérülésekkel 
szállították kórházba, ahol életmentő műtétet hajtottak rajta végre, a sértett nyolc napon túl 
gyógyuló sérülését - mely bizonyos feltételek megléte esetén akár életveszéllyel vagy 
halált okozó sérüléssel is járhatott volna - szintén kórházban látták el. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart, a bíróság a kép-és hangfelvétel 
készítését nem engedélyezi. A vádlott a tárgyaláson távmeghallgatás útján vesz részt. 
 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

 
 
 
 
 
 
 



2020. szeptember 9. 
 

Veszprémi Törvényszék, 101. tárgyaló 

B.312/2020. S. R. gondatlanságból 

elkövetett emberölés 

vétsége 

2020. 

szeptember 9. 

9:30 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2019 decemberében Balatonfüreden baráti társaságban alkoholt fogyasztott egy 
vendéglátóhelyen, majd a hajnali órákban hazaindult. A vádlott útközben találkozott két 
általa nem ismert férfivel – köztük a későbbi sértettel – , akik szintén ittas állapotban voltak. 
A vádlott a sértettektől cigarettát kért és beszélgetésbe elegyedtek. 
 
A sértett a beszélgetés során váratlanul trágár kifejezéssel illette a vádlottat, amin 
összeszólalkoztak, majd hangosan szidalmazni kezdték egymást. A vádlott már 
eltávolodott a sértettől, amikor a sértett utánaszólt a távolodó vádlottnak, aki erre 
visszafutott és szidalmazni kezdte a sértettet. A vádlott a vita során tenyerével mellkasánál 
meglökte a sértettet, aki a lökéstől – ittassága miatt is – egyensúlyát elvesztette és a 
járdáról hátravágódva a beton úttestre zuhant úgy, hogy fejét az útburkolatba beverte. 
 
A sértett a lökés következtében életveszélyes sérüléseket (koponyacsont törést, 
koponyaűri vérzést és kiterjedt agyzúzódást) szenvedett, minek következtében pár nappal 
később a kórházban elhalálozott. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. A vádiratában az ügyészség a 
vádlottnak az előkészítő ülésen teendő beismerése esetére a vádlottal szemben 2 év 
6 hónap fogház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés  kiszabására 
tett indítványt. 
 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


