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Veszprémi Törvényszék, 101. tárgyalóterem 

B.241/2021.  Z. M. T. Emberölés 

előkészületének 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2021. október 13. 09:30 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2019 nyarán egy balatonfüredi bár teraszán tartózkodott, amikor szóváltásba 
került egy ismeretlen sértettel, akit ököllel úgy megütött, hogy a sértett elesett, a 
szemöldöke felrepedt. Az ismeretlen sértett további bántalmazását a szórakozóhelyen 
biztonsági őrök akadályozták meg úgy, hogy a vádlottat a szórakozóhelyről az utcára 
kikísérték, és távozásra szólították fel. A vádlott a biztonsági őrök magatartását 
sérelmesnek találta, ezért elhatározta, hogy rajtuk bosszút áll. 
A vádlott másnap többször felhívta egy ismerősét a biztonsági szolgálat vezetője 
telefonszámának megszerzése érdekében, aki azonban a telefonszámot nem adta 
meg, ezért a vádlott arra kérte ismerősét, hogy a biztonsági vezetőnek adja át az 
üzenetét, amely szerint beszélni akar vele annak érdekében, hogy az előző napon vele 
szemben intézkedő biztonsági őrök nevét megtudja, mert az egyiküket el akarja kapni, 
meg akarja verni. Az ismerős megígérte a vádlottnak, hogy az üzenetet átadja. 
A vádlott aznap az esti órákban egy diszkóban tartózkodott, ahol szintén az előző napi 
biztonsági őrök dolgoztak. A diszkóban tartózkodott a vádlott ismerőse is, akit a vádlott 
meglátott és felháborodott azon, hogy az ismerőse a biztonsági őrök elérhetőségét 
eltitkolta, emiatt telefonon felhívta a diszkóban lévő ismerősét és arra kérte, hogy 
menjen a diszkóval egy épületben található bárhoz, mert ott szeretne vele találkozni. 
Az ismerős elindult, a parkolóban a vádlott várta és felelősségre vonta, hogy miért 
hazudik, ököllel, nagy erővel megütötte az ismerőse arcát, aki az ütéstől a földre esett, 
majd felállt és a további bántalmazás elkerülése érdekében a helyszínről eltávozott. A 
vádlott az ismerősét azért bántalmazta, mert a biztonsági őrök személyazonosságára 
vonatkozó ismereteit előle elhallgatta és ezzel a vádlottnak a biztonsági őrökkel 
szembeni bosszúállási szándékát akadályozta. 
Az ismerős a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 
 
Ugyanezen éjszaka a diszkóban biztonsági őrként szolgálatot teljesítő egyik sértett 
tudomást szerzett arról, hogy a vádlott az ismerősét bántalmazta, ezért figyelmeztette 
őt, hogy erőszakos magatartása miatt nem mehet be olyan szórakozóhelyre, ahol ő és 
a másik sértett a biztonsági őr. Ekkor a vádlott elhatározta, hogy a két biztonsági őrt 
megöli. 
A vádlott hazament a lakására, ahol magához vette az engedéllyel tartott pisztolyát, 
amelynek tárjában éles lőszer volt. Az emberélet kioltására alkalmas pisztoly 
működőképes volt, amelyet a vádlott lövésre kész, kibiztosított állapotba helyezett, de 
csőre nem töltött. A pisztolyt a nadrágja övébe tűzte, majd visszament a diszkóhoz azzal 
a szándékkal, hogy a biztonsági őrökkel szemben a fegyvert használja. Amikor a vádlott 



visszaért a bár előtti parkolóhoz, a kibiztosított, éles lőfegyverrel megindult a diszkó 
bejárata felé. A bár biztonsági őre a diszkó bejáratánál állt, amikor a vádlott mellé ért, 
felhúzta a hasánál a pólóját azért, hogy a fegyver bemutatásával benne félelmet 
keltsen, és a diszkóba bejusson. A szemmel láthatóan ittas, bódult állapotban lévő 
vádlott kérdőre vonta a sértettet, hogy hol van a másik két biztonsági őr. A sértett arra 
kérte a vádlottat, hogy ne csináljon hülyeséget, menjen haza. A vádlott azonban a 
felszólításnak nem engedelmeskedett, a pisztolyáért nyúlt, megfogta azt és közölte, 
hogy „Most szétlövök mindenkit!”. A sértett meg akarta akadályozni, hogy a vádlott a 
pisztolyt elővegye és használja, ezért egyik kezével elkapta a vádlottnak a pisztolyon 
tartott kezét, aki továbbra is megkísérelte a kibiztosított pisztolyát elővenni, de azt nem 
tudta, mert a sértett a vádlott pisztolyt markoló kezét erősen lefogta, ezzel 
megakadályozta abban, hogy a pisztolyt a vádlott elővegye, és közben a vádlottat a bár 
bejárata felé tolta. Dulakodás közben a sértett a vádlott lefegyverzése érdekében a 
vádlott arcát, fejét ököllel megütötte, amelytől a vádlott a bár bejárata előtt, az úttesten 
a kövezetre esett, amikor a sértett a vádlott kezéből a pisztolyt kicsavarta és a 
helyszínre érkező tanúnak átadta. A bár teraszán tartózkodó másik tanú szintén a 
helyszínre sietett, és a sértettnek segített a rendőrök kiérkezéséig a vádlottat lefogni. 
A vádlott a fenti bűncselekmények elkövetését megelőzően gyógyszert vett be, amelyre 
szeszesitalt és kokaint fogyasztott. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 
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Veszprémi Járásbíróság, 113. tárgyalóterem 

B.777/2021.  F. P. Halált okozó foglalkozás 

körében elkövetett 

gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2021. október 14. 08:30 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2020 nyarán őstermelő állattartóként egy erdős részen lévő, faoszlopokhoz 
rögzített drótkerítéssel körbekerített területen juhokat, egy magyar merinó kost, 
valamint borjúkat tartott. A karám egyetlen bejárata fa kerettel ellátott dróthálós kapu 
volt, melynek zárását a vádlott egy egyszerű csomóra összekötött bálamadzaggal és 
lánccal biztosította. A vádlott az állatokat általában a karámon belül tartotta, azonban 
2020 nyarán több alkalommal is úgy legeltetett, hogy a karám kapuját nyitva hagyta, 
melynek következtében az állatok a karám területét elhagyva a környékbeli erdős 
területen legeltek. 
Mivel a vádlott az állatok biztonságos őrzéséről nem gondoskodott, 2020. augusztus 
24-ét megelőző napok egyikén a karámból a juhok és a kos elkóboroltak. 
Közülük a kos a közeli erdős területen tűzifát gyűjtő sértettet megtámadta, aki a kos elől 
a közelben lakó másik sértett udvarára menekült. Másnap reggel a kos a másik sértettet 
is megtámadta, aki a támadást úgy hárította el, hogy a kost egy kővel megdobta és 



elzavarta. A másik sértett még aznap délután találkozott a vádlottal, akivel közölte, hogy 
a kos őt megtámadta, ennek ellenére a vádlott az állatok befogása iránt egyáltalán nem 
intézkedett. 
Másnap a délelőtti órákban két másik sértett – egymástól függetlenül – az erdőben 
gombát szedett. Ez idő alatt az erdőrészen szabadon lévő, felbőszült kos rátámadt 
egyikükre, akit lábánál fellökött, majd a földön fekvő sértettet mellkasán többször 
felöklelte, míg végül a további támadással felhagyott. A sértett a baleset során 
elszenvedett sérüléseitől nem tudott lábra állni, hanem egy közeli fához vonszolta 
magát. 
Ugyanezen a napon a kos a másik gombát szedő sértettet is megtámadta oly módon, 
hogy bal lábszáránál felöklelte, melynek következtében a sértett elesett. Ezután a 
menekülésre képtelen állapotban lévő sértettet a felbőszült kos a fejével folyamatosan, 
testszerte öklelte, támadta, melynek következtében elszenvedett sérülései miatt a 
sértett a helyszínen életét vesztette. 
A sértetteket 2020. augusztus 26. napján 18.00 óra körüli időben találták meg. A még 
életben lévő sértettet a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol később 
elhalálozott. 
A vádlott a haszonállatok tartása során azon magatartásával, hogy az állattartási 
tevékenységet szabályozó jogszabályi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva az 
állatok biztonságos őrzéséről nem gondoskodott, az állatok eltűnését követően azok 
befogása iránt intézkedést nem tett, lehetővé tette, hogy a felügyelet nélkül lévő, 
elkóborolt kos emberre támadjon, mely támadás következtében elszenvedett sérülések 
a sértettek halálát okozták. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

 


