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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. június 30. 
 

Veszprémi Törvényszék fsz. 2. tárgyaló 

B.339/2021.  V. K. Emberölés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmények 

2021. június 30. 9:00 

A vádirat lényege: 
 

A vádlott 2014-től 2019. nyár közepéig esztergályosként dolgozott egy cégnél, ahol a 
munkavégzésével kapcsolatban felmerült kifogások, valamint munkatársnőjével szemben 
tanúsított zaklató jellegű érzelmi közeledése miatt a cég vezetői feladatait ellátó sértett 
elhatározta, hogy a vádlott munkaviszonyát megszünteti. 
A sértett arra kérte a vádlottat, hogy a cég telephelyének irodahelységében jelenjen meg. 
A vádlott már reggel a telephely irodájánál volt, amikor a sértett őt az irodába behívatta, 
ahol jelen volt a vezetőhelyettesi feladatokat ellátó másik sértett is, aki attól tartott, hogy 
a felmondás közlése miatt az agresszív személyiségként ismert vádlott tettlegességet 
követ el. 
A vádlott az irodában leült a sértettel szemben, amikor a sértett közölte, hogy 
munkaviszonyát megszünteti, meg kell válniuk egymástól. Ekkor a vádlott felugrott, 
indulatosan közölte a sértettel, hogy ha kirúgja, akkor vér fog folyni, majd az iroda ajtaját 
dühösen kicsapva az irodából a folyosón és a műhelyen keresztül a telephely hátsó 
kijáratán kifutott az udvarra, ahol a telephely garázsa előtti aszfaltozott úttesten föl-alá 
sétált. A sértettek szemmel tartva követték és mintegy tíz percen keresztül 30-40 méter 
távolságból figyelték a vádlottat, mialatt a sértett az ügyvédjét felhívta, aki azt javasolta, 
hogy kérjenek rendőri segítséget. A sértett rendőri segítséget nem kért, hanem 
elhatározta, hogy megpróbálja megbeszélni a történteket a vádlottal, abban a reményben, 
hogy a vádlott megnyugszik. 
A sértettek a telephely hátsó bejáratánál lévő úton állva azt mondták a vádlottnak, hogy 
próbálják meg emberi módon megbeszélni a történteket, azonban a vádlott a sértetteket 
felszólította, hogy ne menjenek közelebb és azonnal a raktár falához szaladt, ahol 
felkapott egy, a falhoz támasztott, több mint 5 kilós, vasból készült zártszelvényt. 
A vádlott a zártszelvényt az egyik végénél két kézzel megragadva a feje fölé emelte úgy, 
hogy annak másik vége a vádlott háta mögött lelógott, és az ütésre emelt zártszelvénnyel 
futva megindult a sértett irányába. A sértett a vádlottat kiáltással próbálta megállítani, 
amelyre a vádlott nem reagált, a vas zártszelvénnyel, nagy erővel a sértett feje irányába 
sújtott, miközben azt kiáltotta, hogy „Most megöllek!”. A sértett elmozdult, kézzel is próbált 
védekezni, amelynek eredményeként a vádlott a vas zártszelvénnyel közepes erővel 
találta el a sértett fejét. Az ütéstől a sértett az úttestre esett és eszméletét vesztette. 
A vádlott a sértetten az ütés lendülete miatt átesett és az úttestre zuhant, eközben a vas 
zártszelvényt kiejtette a kezéből. 
A másik sértett annak megakadályozása érdekében, hogy a vádlott a vas zártszelvényt 
ismét magához vegye, megpróbálta a vádlottat hátulról lefogni, de a vádlott a szorításból 



kiszabadult, a másik sértettel szembefordult és ököllel, nagy erővel, legalább hatszor a 
sértett arcát több helyen megütötte. A másik sértett kézzel próbálta az ütéseket kivédeni, 
amely részben sikerült, azonban a sorozatos ökölütésektől elesett, és négykézlábra állva 
kiszolgáltatott helyzetbe került, miközben a vádlott a sértett fejét mindkét kezével, nagy 
erővel tovább ütlegelte. 
A vádlott a másik sértett ütlegelésével felhagyott, felkapta a zártszelvényt és a 
bántalmazás helyétől az úttesten mintegy hat méterre parkoló, harmadik sértett 
személygépkocsijának szélvédőjét kitörte. A vádlott ezt követően a személy és dolog 
elleni erőszakkal felhagyott, a rendőri intézkedést a helyszínen megvárta. 
Az egyik sértett a bántalmazás következtében nyolc napon túl, ténylegesen három-négy 
hónap alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett, a vas zártszelvénnyel fejre leadott ütés 
alkalmas volt arra, hogy a sértettnél az elszenvedettnél súlyosabb, akár közvetlen 
életveszélyt okozó sérülést idézzen elő, amelynek elmaradása a sértett védekezésének, 
az ütés előli elmozdulásának volt köszönhető. 
A másik sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket 
szenvedett, azonban a fejének ököllel történő, nagy erejű, sorozatos ütlegelése alkalmas 
volt arra, hogy a bántalmazás a sértettnél nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozzon, 
amelynek bekövetkezése a sértett védekezése folytán maradt el. 

Megjegyzés: Az ügyben a bíróság előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

Ajkai Járásbíróság fsz. 1. tárgyaló 

B.135/2021.  P. T. Halált okozó ittas 

állapotban elkövetett 

közúti járművezetés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2021. június 30. 9:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2020 május 24-én az éjszakai órákban – miután szeszes italt fogyasztott és 
nyugtató gyógyszert vett be – személygépkocsival közlekedett Ajka belterületén, borult 
időben, éjszakai sötétségben, működő közvilágítás mellett, gyenge forgalom mellett. 
Ezzel azonos időben közlekedett Ajka belterületén a sértett személygépkocsival, 
biztonsági övét nem használta. 
A vádlott az ittasságából kifolyólag egy jobbra ívelő útkanyarulatban nem tudta követni az 
út vonalvezetését és 48-52 km/h sebességgel áttért a két forgalmi sávot elválasztó 
záróvonalon a bal oldali forgalmi sávba. A sértett a megengedett 50 km/h legnagyobb 
sebességet meghaladva 72-78 km/h sebességgel haladt, és az ütközési ponttól 30-34 
méter távolságban volt, amikor észlelte a vádlott által vezetett gépjármű bal oldali forgalmi 
sávba történő áthaladását. A sértett a baleset elkerülése érdekében vészfékezett, 
azonban az ütközést elkerülni nem tudta és 36-40 km/h sebességgel ütközött a 48-52 
km/h sebességgel sodródó személygépkocsinak. A balesetet követően a vádlott a 
gépjárművéből kiszállt és hozzátartozóit hívta annak érdekében, hogy jöjjenek a baleset 
helyszínére. 

mailto:sajto_veszprem@birosag.hu


A baleset helyszínére elsőként érkező tanú észlelte, hogy a másik személygépkocsiban 
ülő sértett életjelenségeket nem mutat, így azonnal megkezdte a sértett újra élesztését, 
miután a vádlottal együtt a sértettet a kocsiból kiemelte. A tanú többször szólt a vádlottnak, 
hogy hívjon segítséget, miközben ő a sértett újraélesztését végezte. A vádlott a tanú 
felhívására végül értesítette a balesetről a diszpécserközpontot. 
A vádlott a helyszínre érkező rendőrjárőröknek úgy nyilatkozott, hogy a gépjárművet nem 
ő vezette, ő a jobb oldali első ülésen ült, a gépkocsi vezetője pedig elment a faluba 
segítséget hívni. Az eljáró hatóság tagjai a vádlottat a szolgálati gépkocsiba ültették, aki 
a további meghallgatása során is tagadta a gépjármű vezetését, úgy nyilatkozott, hogy a 
belestet szenvedett gépkocsi jobb első ülésén ült. A helyszínen intézkedő 
rendőrjárőröknek a vádlott járművezetőként hozzátartozóját nevezte meg, aki az 
intézkedés közben a helyszínre érkezett. A vádlott a vele szemben eljáró 
rendőrjárőröknek a hozzátartozója jelenlétében is tagadta, hogy a gépkocsit ő vezette 
volna, és rámutatott a hozzátartozójára, hogy ő vezette az autót. A vádlott az Ajkai 
Rendőrkapitányságra történő előállítása során ismerte el, hogy a személygépkocsit ő 
vezette, és utasa nem volt. 
A baleset következtében a sértett a helyszínen elhalálozott. 
 
Megjegyzés: Az ügyben a bíróság előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

2021. július 1. 
 

Pápai Járásbíróság, 012. tárgyaló 

B.161/2021.  Ny. T. Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2021. július 1. 10:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2019. szeptember végén személygépkocsival közlekedett a 83. számú főúton 
nappali világosságban, borult időben, nedves, hibátlan aszfaltburkolatú úttesten. A 
kisbuszban a sofőrön kívül további 8 személy utazott, mindannyian 15 év alatti 
gyermekek, akiket a vádlott egy karate versenyről szállított hazafelé. Biztonsági övet az 
első két sor utasai valamennyien használtak, míg a harmadik sor utasai nem használták 
biztonsági öveiket. 
Ezzel azonos időben közlekedett a 83. számú főúton a sértett személygépkocsival. A 
személygépkocsi jobb oldali első ülésén és bal oldalon hátul is utas foglalt helyet, 
biztonsági övet használtak. 
A vádlott egy erősen balra ívelő útkanyarulatból kiérve, figyelmetlenségből 1,5 másodperc 
idő alatt folyamatosan haladva áttért járművével a haladása szerinti bal oldali forgalmi 
sávba, a záróvonalat átlépve, 90-95 km/h sebességgel. Ekkor ért ki a vele szemben 
szabályosan közlekedő sértett a személygépkocsival egy enyhén jobbra ívelő 
útkanyarulatból az egyenes útszakaszra 77-82 km/h sebességgel haladva, a vádlotti 
gépkocsitól 70-80 méterre. 

mailto:sajto_veszprem@birosag.hu


A vádlott által vezetett személygépkocsi záróvonalon áttérése 1,5 másodperccel az 
ütközés előtt vált felismerhetővé. Ekkor a két jármű 70-80 méterre lehetett egymástól. A 
sértett járművezetőnek a baleset elhárítására sem fékezéssel, sem elkormányzással nem 
volt módja, így autója a vádlott által vezetett személygépkocsi bal oldalával frontálisan 
ütközött. Az ütközés következtében mindkét gépkocsi bal első futóműve kiszakadt, a 
járművek folytatva addigi haladási irányukat, a kiszakadt bal első futómű körül 
megpördültek, tovább sodródtak és az addigi haladási irányukkal szemben az árokparton 
jutottak véghelyzetükbe. 
A baleset következtében a gépjárművet vezető sértett a helyszínen életét vesztette, egyik 
utasa a kórházba szállítást követően életét vesztette, másik utasa 8 napon túl gyógyuló, 
súlyos sérüléseket szenvedett. 
A baleset következtében a vádlott autójában utazó kiskorúak közül hatan 8 napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedtek. 
 
Megjegyzés: Az ügyben a bíróság előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 
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