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A vádirat lényege: 
 
Az italozó életmódot folytató vádlott hosszú ideje ismerte a szintén italozó életmódot 
folytató sértettet, akivel alkalmanként kapcsolatot létesített. A sértett szerelmes volt a 
vádlottba és rendszeresen győzködte őt arról, hogy legyen az élettársa, ezt azonban a 
vádlott időről időre visszautasította. Mivel a vádlott mással élt élettársi kapcsolatban, a 
sértett pedig – a kapcsolatukat ellenző – édesanyjával lakott közös udvarban, a vádlott 
és a sértett találkozási helye a sértett egyik barátjának lakóháza volt. 
2018. augusztus 8-át megelőző napokban a vádlott összeveszett élettársával, ezért a 
vádlott és a sértett megbeszélték, hogy pár napot közösen töltenek. Az együtt töltött idő 
alatt ismét több konfliktus alakult ki a vádlott és a sértett között amiatt, hogy a sértett 
komolyabb alapokra szerette volna helyezni a vádlottal való kapcsolatát, amit a vádlott 
ellenzett. 
2018. augusztus 9-én mind a vádlott, mind a sértett alkoholos befolyásoltság alatt állt. 
A vádlott már a kora reggeli órákban telefonon panaszkodott lányának, hogy amióta 
összeveszett élettársával, nincs pénze sem ennivalóra, sem dohányra és napok óta 
nem evett rendesen. A vádlott lánya ezért megkérte egy helybeli ismerősét, hogy 
vásároljon be édesanyjának, és vigye el neki. Az ismerős a kérésnek eleget tett, dél 
körül megjelent a háznál és bezörgetett. A házban a vádlott és a sértett éppen 
meztelenül aludtak. Mivel a vádlott nem találta a pólóját, a sértett pedig rászólt, hogy 
meztelenül ne menjen ki, a sértett nyitott ajtót hiányos öltözetben. Ezen a tanú, aki 
korábban együtt élt a vádlottal, felháborodott, közölte, hogy a csomagot nem neki hozta, 
hanem a vádlottnak, ezért azt nem adta oda a sértettnek és távozott. 
A vádlott és a sértett között ezt követően szóváltás alakult ki azért, mert a sértett nem 
hívta be a tanút, illetve nem engedte átvenni számára az ételcsomagot, miközben a 
sértett a tanúra annak a vádlotthoz fűződő korábbi élettársi kapcsolata miatt volt 
féltékeny. 
A vádlott és a sértett a ház konyhájában tartózkodtak délután, ismételten vita alakult ki, 
részben még mindig azért, amiért a sértett hagyta elmenni a csomaggal a tanút, 
részben pedig azért, amiért a vádlott nem marad állandó kapcsolatban a sértettel. A 
szóváltás során a vádlott hirtelen annyira feldühödött, hogy a gáztűzhely melletti kerek 
asztalról felkapta az ott lévő egyenes pengéjű konyhakést, és a sértettet a mellkasán 
közepes erővel megszúrta, amelynek során a kés pengéje majdnem teljes hosszában 
a sértett testébe hatolt. 
A sértettet a szúrás váratlanul érte, az ellen nem védekezett, érezte a fájdalmat, 
azonban össze nem esett, erősebb vérzést sem tapasztalt és a kést maga húzta ki a 



sebből. A vádlott látva, hogy a kés behatolt a sértett testébe, pánikba esett, sírva fakadt, 
és annak ellenére, hogy a sértett biztatta, menjenek el együtt a kórházba, ahol majd azt 
mondja, hogy elesett a papucsban, a vádlott hátrahagyta a sértettet és a lakóházból 
távozott. 
A sértett az őt ért bántalmazás következtében ténylegesen nyolc napon belüli sérülést 
szenvedett, azonban figyelemmel a sérülés elhelyezkedésére, a sérülés előidőzéséhez 
szükséges erőbehatásra és az elkövetés eszközére, fennállt a reális esélye annak, 
hogy valamely testüreg megnyílása, életfontos szerv sértése folytán – amelyek közül 
valamennyi néhány centiméteres távolságon belül helyezkedett el – a sértettnél 
életveszélyes sérülés következzen be. A súlyosabb eredmény elmaradása kizárólag a 
szerencsés véletlennek volt köszönhető. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.  

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

 


