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Kérjük a sajtó képviselőit, hogy kizárólag egészségesen jelenjenek meg, saját felelősségre ! 
A bíróság épületében orrot és szájat eltakaró maszk viselése mindvégig kötelező! 

Az eljárási cselekményeken a hallgatóság és a sajtó létszáma korlátozott.  

 
 

2021. április 28. 
 

Ajkai Járásbíróság, fsz. 01. tárgyaló 

B.26/2020. E. K. Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2021. április 28. 09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott buszsofőrként 2018 áprilisában egy Mercedes típusú menetrendszerinti 

autóbusszal közlekedett Bakonygyepes felől Noszlop irányába, amikor 19:30 

magasságában Devecser külterületén, a 8401-es számú közút kivilágítatlan szakaszán 

műszaki meghibásodás miatt megállt, elfoglalva ezzel a menetirány szerinti jobb oldali 

forgalmi sávot. A műszaki mentésre várakozás közben besötétedett, ennek ellenére - a 

KRESZ szabályait megszegve - a vádlott a jármű vészvillogóját nem kapcsolta be, 

elakadásjelző háromszöget nem helyezett ki és egyéb módon sem gondoskodott a busz 

kivilágításáról annak ellenére, hogy a műszaki hiba a világító berendezéseket nem 

érintette. 

Ugyanezen az útszakaszon haladtak gépjárművükkel a sértettek mintegy 80 km/h-s 

sebességgel. A gépjármű vezetője a szürkületi fényviszonyok mellett ugyan észlelte a 

kivilágítatlanul álló autóbuszt, azonban vészfékezés ellenére sem tudott már megállni, 

ezért az autóbusz hátuljának ütköztek. A baleset következtében a személygépkocsit 

vezető férfi 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, míg az anyósülésen utazó 

nő a baleset következtében a helyszínen életét vesztette. 

Az ügyészség vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására és 
közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt.  
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 
 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 
 
 
 
 
 
 



2021. április 29. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.313/2020. M. L.  különös 

kegyetlenséggel, 

védekezésre képtelen 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2021. április 29. 9:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott és a sértett egy balatonfűzfői ingatlan egyszobás külön lakrészében laktak 
szívességi lakáshasználóként az ingatlan körüli munkák elvégzéséért cserében. A két férfi 
2019. augusztus 22-én a délelőtti órákban is együtt végezte a ház körüli karbantartási 
munkákat, majd a sértett elment a városba pénzt kéregetni, melyből szeszes italt vásárolt 
magának és 13 óráig elfogyasztotta azt, melynek hatására munkavégzésre képtelen 
állapotba került. A vádlott azt tervezte, hogy délután motoros fűkaszával fog dolgozni, ezért 
elment egy helyi benzinkútra üzemanyagot vásárolni. 
 
Amikor hazaért, észlelte, hogy a sértett a korábban megbeszélt karbantartási munkákat 
nem kezdte meg, hanem ittas állapotban az ágyán fekszik. A vádlott ezen felháborodott és 
ideges lett, melynek következtében az ágyon fekvő és súlyos ittassága miatt védekezésre 
képtelen állapotban lévő sértettet ököllel és egy faléccel testszerte bántalmazta, az ágyról 
lelökte, majd a földön fekvő sértettet tovább bántalmazta és a sértett nyakára és mellkasára 
is nagy erővel rálépett. A vádlott a sértettet az épület előtti betonozott részre kihúzta és 
tovább folytatta az ütlegelést. Miután a bántalmazással felhagyott, a sértettet az ingatlanon 
található fészerbe húzta annak érdekében, hogy azt látszatot keltse, hogy ott baleset 
történt. A vádlott a szomszédtól kért segítséget olyan tájékoztatást adva, hogy a sértettet 
baleset érte. 
 
A sértettet a szomszéd hívására kiérkező mentők újraéleszteni már nem tudták, a 
helyszínen elhalálozott. A sértetten a vádlott által kifejtett, az átlagosat lényegesen 
meghaladó szenvedéssel és rendkívüli embertelenséggel, brutalitással járó bántalmazás 
következtében több mint hetven külsérelmi nyom keletkezett. 
 
A megyei főügyészség tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását 
indítványozta a vádlottal szemben. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. A vádlott távmeghallgatás útján vesz 
részt az eljárási eseményen. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


