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

 
2020. november 19. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 023. tárgyalóterem 

B.316/2019. B. Zs. több ember, részben 14 

életévét be nem töltött 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2020. november 

19. 

9:00 

Az ügy lényege: 
 
Az ügy a sajtóban „várpalotai kettős gyilkosság” -ként ismert. 
 

A tényállás ismertetése a nyugalom megzavarására alkalmas! Csak 18 éven 
felülieknek! 

 
A vádlott és élettársa (továbbiakban: sértett) 2018 tavaszán ismerkedtek meg egymással, 
közöttük előbb bizalmi, majd szerelmi kapcsolat alakult ki. Emiatt a sértett korábbi élettársa 
elköltözött a Baglyas szőlőhegyi házukból, míg közös gyermekük, a kiskorú sértett az 
édesanyjával a baglyasi házban maradt. A vádlott 2018 júliusában odaköltözött a 
sértettekhez, aki a korábbi élettárs tulajdoni hányadát megvásárolta és azt a kiskorú sértett 
nevére íratta. 
 
A vádlottat erős érzelmek fűzték a sértetthez, aki ezzel szemben bizonytalan volt, 
édesanyjának többször panaszkodott arra, hogy a vádlottal sokszor veszekednek, s a 
vádlott nem megfelelően bánik a gyermekkel. A sértett gyermekével együtt 2018 
szeptemberében felkereste volt élettársát, akivel együtt töltötték a hétvégét. A Baglyas 
szőlőhegyre visszatérve a sértett közölte a vádlottal, hogy volt élettársához vissza fog 
költözni, ezért szakítani szeretne vele. A sértettek 2018. szeptember 18. napján végleg 
odaköltöztek a korábbi élettárs lakásába, azonban több használati tárgyukat Baglyason 
hagyták. 
 
A vádlott a szakítást nem tudta elfogadni és feldolgozni, ezért egy telefonos alkalmazáson 
keresztül több üzenetet küldött a sértett részére, aki a vádlott közeledését visszautasította, 
azonban tájékoztatta a vádlottat arról, hogy amikor visszamennek a Baglyas szőlőhegyi 
házban maradt dolgaikért, a vádlott elbúcsúzhat tőlük és visszaadja a vádlott nála lévő 
laptopját. 
 
A sértettek 2018. szeptember 26. napján visszamentek a Baglyas szőlőhegyi házba, hogy 
ottmaradt dolgaikat becsomagolják és két nappal később elszállítsák. A vádlott másnap 
délután előzetes megbeszélés szerint megérkezett a sértettek házához, ahol a sértettel 
beszélgetett, együtt dohányoztak, eközben sört fogyasztott. A beszélgetés során a sértett 
ismét egyértelművé tette, hogy a szakítással kapcsolatos döntése végleges. 
 



A vádlott az esti órákban a ház TV szobájában a kanapén hanyatt fekvő sértett fejét kezdte 
masszírozni. A vádlott mintegy 15 percig masszírozta a sértett fejét halántékánál, amikor 
két kézzel, szemből, teljes erővel megragadta a sértett nyakát és megfojtotta a szorításból 
kapálózva kiszabadulni szándékozó sértettet. 
 
A szobába ekkor jött be a kiskorú sértett, aki sírva az édesanyját szólította és felmászott 
mellé a kanapéra. A vádlott a kiskorú sértettet megragadta és átvitte a gyerekszobába, 
majd egy 33 cm centiméter hosszú, 21 cm pengehosszúságú hegyes konyhakést magához 
vett, és azt nagy erővel a gyermekszobában a földön fekvő kiskorú sértett mellkasába 
szúrta, majd anélkül, hogy a kést teljesen kihúzta volna, azt kismértékben visszahúzva 
ismét a sértett mellkasába szúrta. A kiskorú sértett a fokozódó vérveszteség miatt a 
szúrásokat követően perceken belül eszméletét vesztette, majd néhány perc múlva 
vérzéses shock következtében elhalálozott. 
 
A vádlott rablógyilkosság látszatának keltése érdekében a ház bejárati ajtajának üvegét 
betörte, a szobákban felfordulást csinált, az értékesebb műszaki cikkeket pedig a 
melléképületben elrejtette. 
 
A vádlott a személyiségfejlődés zavarában szenved, ez azonban beszámítási képességét 
nem érinti. 
 
A megyei főügyészség életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta a 

vádlottra. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. A bíróság a kép-és hangfelvétel 
készítését nem engedélyezi.  

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

2020. november 20. 

Veszprémi Járásbíróság, 113. tárgyaló 

B.622/2020. B. J. + 5 fő Jelentős értékre 

bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett 

lopás bűntette és más 

bűncselekmény 

2020. november 

20. 

08:30 

A vádirat lényege: 
 
Az ügy I., II. és VI. rendű vádlottjai egy raktározással foglalkozó cég raktárosai voltak, míg 

a III. rendű vádlott egy biztonsági cég alkalmazottjaként a raktárépület őrzését volt hivatott 

ellátni. 

Az I., II. és VI. rendű vádlottak a raktárépületből a III. rendű vádlott közreműködésével 2018 

novembere és 2019 januárja között összesen 5 alkalommal 3.673.550 Ft értékben 

tulajdonítottak el zsugorfóliát. A bűncselekmény elkövetésében részt vett az V. rendű 

mailto:sajto_veszprem@birosag.hu


vádlott is, aki a lopott árut gépjárművével a raktárból elszállította és ismeretlen személynek 

értékesítette. 

Az ügy IV. rendű vádlottja szintén a raktározási cég alkalmazásában állt sofőrként. A IV. 

rendű vádlott megkereste az I. rendű vádlott azzal, hogy tulajdonítson el a raktárból 

gépjármű indítókulcsokat, melyet értékesíteni tudná és a bevételen osztoznának. Az I. 

rendű vádlott az ajánlatot elfogadta és bevonta a bűncselekmény elkövetésébe bűntársait, 

II., III. és VI. rendű vádlottat is. A vádlottak összesen több mint 8000 db indítókulcsot 

tulajdonítottak el a raktárból összesen 19.814.000 Ft értékben. Az okozott kárból lefoglalás 

útján 6.459.510 Ft térült meg. 

A fentieken túl a III., IV. és VI. rendű vádlott önállóan is tulajdonított el különböző 
értéktárgyakat csekélyebb értékben. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben folytatólagos tárgyalást tart. 
 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


