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Veszprémi Törvényszék 101. tárgyalóterem 

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

kísérlete és más 

bűncselekmények 

2021. október 6. 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 tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 
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Ajkai Járásbíróság, fsz. 01. tárgyaló 

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

gondatlan okozásának 

vétsége 

2021. október 6. 13:00 

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. 

mailto:sajto_veszprem@birosag.hu


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 

 
 
 
 
 
 
 

 


