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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. március 1., március 3. 
 

Ajkai Járásbíróság, fsz. 1. tárgyalóterem 

B.322/2020.  A. W. és társai Vagyoni haszonszerzés 

végett, több személynek 

segítséget nyújtva 

elkövetett 

embercsempészés 

bűntette 

2021. március 1., 

2021. március 3. 

9:00 

A vádirat lényege: 
 
Egy szerb menekülttábor mellett 2020. május közepén egy személy 4 szír 
állampolgárral megállapodott, hogy 3.500 euró ellenében megszervezi a magyar-
osztrák határon történő illegális átjutásukat. Ez a személy néhány héttel később egy 
telefonos üzenetküldő alkalmazáson keresztül jelezte nekik az indulás szerb helyét, 
ahonnan az éjszakai órákban egy csónakkal érkeztek Magyarország területére azzal 
az utasítással, hogy ott kell várakozniuk. 
Az I. rendű vádlott ezt megelőzően néhány nappal Ausztriában, az üzenetküldő 
alkalmazáson keresztül megállapodott szír állampolgárok magyar-osztrák határon 
történő illegális átjutásának végrehajtásában összesen 4.000 euró munkadíjért. Az I. 
rendű vádlott a költségek fedezésére 1000 eurót kapott. 
Az I. rendű vádlott 500 eurót ajánlott a II. rendű vádlottnak a szír állampolgárok 
Magyarországról Bécsbe történő illegális szállításához nyújtott segítségért cserébe, aki 
az ajánlatot elfogadta. 
Az I. rendű vádlott a II. és III. rendű vádlottak társaságában, a tulajdonát képező 
személygépkocsival Bécsből Magyarországra utazott azzal a céllal, hogy a 4 szír 
állampolgárt a menekültügyi eljárást megkerülve, az államhatárok átlépéséhez 
szükséges okmányok nélkül Magyarországról Bécsbe szállítsa. 
A vádlottak az éjszakát Szegeden töltötték egy szállodában, majd másnap Budapestre 
utaztak, ahol a II. rendű vádlott nevére bérbe vettek egy személygépkocsit. 
Az I. rendű vádlott az esti órákban a bérelt személygépkocsival, míg a II. és III. rendű 
vádlottak a saját személygépkocsival Budapestről ismét Szegedre mentek, ahol 
különváltak. Az I. rendű vádlott a korábbi megállapodásban megjelölt úticélhoz ment 
Szeged külterületére, ahol a 4 szír állampolgárt felvette a gépkocsiba. Az I. rendű 
vádlott telefonon utasította a III. rendű vádlottat, hogy menjenek utána a II. rendű vádlott 
által vezetett gépkocsival és az autópályán találkozzanak. Ezt követően az I. rendű 
vádlott haladt elől, és őt mindvégig követte a II. rendű és III. rendű vádlott. Az I. rendű 
vádlott útközben a III. rendű vádlottal tartotta a kapcsolatot telefonon az útvonal 
egyeztetése, a szállítás biztosítása és az első gépjárműben szállított személyek illegális 
határátlépésének elősegítése érdekében. 
A vádlottak a 8-as számú főútvonalon Veszprém irányából Bécs irányába haladtak, 



amikor rendőrjárőrök intézkedés alá vonták őket. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

2021. március 4. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.316/2019. B. Zs. több ember, részben 14 

életévét be nem töltött 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2021. március 4. 9:00 

Az ügy lényege: 
 
Az ügy a sajtóban „várpalotai kettős gyilkosság” -ként ismert. 
 

A tényállás ismertetése a nyugalom megzavarására alkalmas! Csak 18 éven 
felülieknek! 

 
A vádlott és élettársa (továbbiakban: sértett) 2018 tavaszán ismerkedtek meg egymással, 
közöttük előbb bizalmi, majd szerelmi kapcsolat alakult ki. Emiatt a sértett korábbi élettársa 
elköltözött a Baglyas szőlőhegyi házukból, míg közös gyermekük, a kiskorú sértett az 
édesanyjával a baglyasi házban maradt. A vádlott 2018 júliusában odaköltözött a 
sértettekhez, aki a korábbi élettárs tulajdoni hányadát megvásárolta és azt a kiskorú sértett 
nevére íratta. 
 
A vádlottat erős érzelmek fűzték a sértetthez, aki ezzel szemben bizonytalan volt, 
édesanyjának többször panaszkodott arra, hogy a vádlottal sokszor veszekednek, s a 
vádlott nem megfelelően bánik a gyermekkel. A sértett gyermekével együtt 2018 
szeptemberében felkereste volt élettársát, akivel együtt töltötték a hétvégét. A Baglyas 
szőlőhegyre visszatérve a sértett közölte a vádlottal, hogy volt élettársához vissza fog 
költözni, ezért szakítani szeretne vele. A sértettek 2018. szeptember 18. napján végleg 
odaköltöztek a korábbi élettárs lakásába, azonban több használati tárgyukat Baglyason 
hagyták. 
 
A vádlott a szakítást nem tudta elfogadni és feldolgozni, ezért egy telefonos alkalmazáson 
keresztül több üzenetet küldött a sértett részére, aki a vádlott közeledését visszautasította, 
azonban tájékoztatta a vádlottat arról, hogy amikor visszamennek a Baglyas szőlőhegyi 
házban maradt dolgaikért, a vádlott elbúcsúzhat tőlük és visszaadja a vádlott nála lévő 
laptopját. 
 
A sértettek 2018. szeptember 26. napján visszamentek a Baglyas szőlőhegyi házba, hogy 
ottmaradt dolgaikat becsomagolják és két nappal később elszállítsák. A vádlott másnap 
délután előzetes megbeszélés szerint megérkezett a sértettek házához, ahol a sértettel 



beszélgetett, együtt dohányoztak, eközben sört fogyasztott. A beszélgetés során a sértett 
ismét egyértelművé tette, hogy a szakítással kapcsolatos döntése végleges. 
 
A vádlott az esti órákban a ház TV szobájában a kanapén hanyatt fekvő sértett fejét kezdte 
masszírozni. A vádlott mintegy 15 percig masszírozta a sértett fejét halántékánál, amikor 
két kézzel, szemből, teljes erővel megragadta a sértett nyakát és megfojtotta a szorításból 
kapálózva kiszabadulni szándékozó sértettet. 
 
A szobába ekkor jött be a kiskorú sértett, aki sírva az édesanyját szólította és felmászott 
mellé a kanapéra. A vádlott a kiskorú sértettet megragadta és átvitte a gyerekszobába, 
majd egy 33 cm centiméter hosszú, 21 cm pengehosszúságú hegyes konyhakést magához 
vett, és azt nagy erővel a gyermekszobában a földön fekvő kiskorú sértett mellkasába 
szúrta, majd anélkül, hogy a kést teljesen kihúzta volna, azt kismértékben visszahúzva 
ismét a sértett mellkasába szúrta. A kiskorú sértett a fokozódó vérveszteség miatt a 
szúrásokat követően perceken belül eszméletét vesztette, majd néhány perc múlva 
vérzéses shock következtében elhalálozott. 
 
A vádlott rablógyilkosság látszatának keltése érdekében a ház bejárati ajtajának üvegét 
betörte, a szobákban felfordulást csinált, az értékesebb műszaki cikkeket pedig a 
melléképületben elrejtette. 
 
A vádlott a személyiségfejlődés zavarában szenved, ez azonban beszámítási képességét 
nem érinti. 
 
A megyei főügyészség életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta a 
vádlottra. 
 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart, melyen szakértők és tanú 
meghallgatása várható. A bíróság a kép-és hangfelvétel készítését nem engedélyezi.  

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


