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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 

 

2021. szeptember 9. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 23. tárgyalóterem 

B.68/2021.  L. B. Emberölés 

előkészületének 

bűntette 

2021. 

szeptember 9. 

09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott és a sértett élettársak voltak, négy közös gyermekük született. Az élettársi 
kapcsolat alatt a vádlott kisebb szünetekkel szabadságvesztés büntetéseit töltötte, ha 
szabadlábra került, a sértettet többször tettleg bántalmazta, amely miatt azonban a 
sértett feljelentést nem tett. 
A vádlott 2015 nyarán rablás bűntette miatt letartóztatását, majd szabadságvesztés 
büntetését töltötte, s bár a sértett közölte a vádlottal, hogy nem fogja megvárni, ennek 
ellenére mintegy két évig folyamatosan tartotta a kapcsolatot vele. A sértett azonban a 
vádlott szabadságvesztés büntetésének tartama alatt élettársi viszonyt létesített, 
közölte a vádlottal, hogy emiatt megszakítja az élettársi kapcsolatukat, és őt a 
továbbiakban nem látogatja. A vádlott az élettársi kapcsolat megszüntetését nem tudta 
feldolgozni, a büntetés-végrehajtási intézetből a sértetteket telefonon bántalmazással 
fenyegette. Miután a sértett a vádlott által ismert telefonszámát megszüntette, a vádlott 
levélben, illetve az ismerősein keresztül fenyegette a sértetteket, házuk felgyújtását is 
kilátásba helyezte. A vádlott elhatározta, hogy szabadulását követően bosszút fog állni, 
leszámol a sértettekkel, megöli őket. Miután a vádlott tudomást szerzett a sértettek 
közös gyermekéről, tervbe vette a gyermek megölését is. 
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A vádlott 2020 nyarán szabadult, amelyet követően a sértettel fel akarta venni a 
kapcsolatot, ezért a pályaudvaron többször várta a sértetteket, azzal a szándékkal, 
hogy őket megöli. 
A sértett a vádlott szabadulását követően félni kezdett attól, hogy az agresszív 
viselkedésű vádlott a korábbi fenyegetéseit beváltja, ezért alig mert kimozdulni, el 
akarta kerülni a vádlottal való találkozást, amikor busszal kellett közlekednie, nem mert 
a pályaudvarig utazni, mert tudta, hogy a vádlott ott tartózkodik, rá vár, hogy bosszút 
álljon. 
Miután a vádlott 2020 augusztusában tudomást szerzett arról, hogy a sértettek 
Veszprémbe utaznak, elhatározta, hogy őket a pályaudvaron megvárja és megöli. 
A vádlott a cselekmény végrehajtása céljából magához vett egy 41 cm hosszúságú, 25 
cm pengehosszúságú, hegyben végződő kést, amellyel megjelent a pályaudvaron, ahol 
találkozott ismerőseivel, akiknek feldúlt állapotban elmondta, fel van készülve arra, 
hogy amikor a sértettek Veszprémből megérkeznek és a buszról leszállnak, akkor őket 
a nála lévő késsel megszurkálja, megöli, továbbá a gyermeket a busz alá dobja. A tanúk 
az erősen felindult állapotban lévő vádlottat megkísérelték lebeszélni szándékáról, 
felhívták a vádlott figyelmét a cselekménye következményeire, ha három ember életét 
kioltja, akkor életfogytiglant kap. A vádlott azonban a figyelmeztetés ellenére sem 
hagyott fel a szándékával, kijelentette, elszánta magát arra, hogy még aznap megöli a 
sértetteket, továbbá felkészült arra is, hogy emiatt börtönbe kell vonulnia. A vádlott 
megmutatta a tanúknak a börtönbe vonuláshoz összekészített tisztasági csomagját, 
amelyből elővette a használni tervezett kést. A tanúk ismételten felszólították a 
vádlottat, hogy szándékától álljon el, de ő kijelentette, hogy továbbra is elszánt, mert 
romokban van az élete. 
A tanúk elhatározták, ha a buszról a sértettek leszállnak, akkor megkísérlik 
megakadályozni a vádlott által előkészített ölési cselekményt, azonban a buszról a 
sértettek nem szálltak le, ezért a tanúk a vádlottat magára hagyták. 
A sértett tudott arról, hogy a vádlott őt és élettársát a pályaudvaron várja és meg akarja 
ölni, ezért a már korábban kialakított konfliktust kerülő magatartásnak megfelelően, a 
sértettek nem a központi pályaudvaron szálltak le a buszról, hanem egy másik 
buszmegállóban. 
Az egyik tanú még aznap este tájékoztatta a buszmegállóban történtekről a sértettet, 
aki annak érdekében, hogy a vádlott által előkészített élet elleni bűncselekmény 
elkövetését megakadályozza, a vádlott ellen feljelentést tett. 
 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. A bíróság kép-és hangfelvétel 
készítését nem engedélyezi. A vádlott az előkészítő ülésen távmeghallgatás útján vesz 
részt. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


