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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.
2022. január 12.
Veszprémi Törvényszék, fsz. 23. tárgyalóterem
B.349/2021.
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Több emberen elkövetett 2022. január 12.
emberölés bűntettének
kísérlete
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A vádirat lényege:
A vádlott Ajkán egy elhanyagolt pinceépületben együtt lakott az ügy két sértettjével egy
férfivel és egy nővel, akikkel italozó életmódot folytattak. A vádlott és a férfi sértett 2020.
április 8-án közösen bort vásároltak, amelynek egy részét a vádlott távollétében a két
sértett elfogyasztotta. Amikor a vádlott ittas állapotban hazaérkezett, keresni kezdte a
bort, majd kiabálva felelősségre vonta a sértetteket, s agresszívan követeli kezdte, hogy
adjanak neki bort.
A női sértett felmenekült a pinceépület emeletére, azonban a vádlott a sértett után ment,
ott a sértett jobb felkarját megragadta, kirángatta a szobából, majd a lépcsőn
levonszolta és bevezette a pincerészbe. A vádlott a pincében a női sértettet elengedte,
s ekkor felkapott egy baltát, amelynek élével legalább két alkalommal megütötte a
sértett férfi fejét. A két ütés közül az egyik a sértett fejének jobb oldalát, míg a másik a
sértett állát találta el. Mindeközben a vádlott mindkét sértettet megöléssel fenyegette.
Az ütések hatására földre kerülő férfit a vádlott több alkalommal megrúgta, aki a
bántalmazás során az eszméletét elvesztette.
Ezt követően a vádlott a baltával a nőre támadt és több alkalommal felé ütött, azonban
a sértett az ütéseket hárította és négykézláb menekülni próbált a pincéből. Ekkor a
vádlott nagy erővel kilökte a sértettet az épület előtti füves részre, s a földön fekvő
sértettet legalább hét alkalommal a felsőtestén és a fején megrúgta és megtaposta. A
vádlott a nőt ököllel is arcon ütötte és eközben szidalmazta.
A vádlott ezt követően lement a másik sértetthez, akit ismételten bántalmazni kezdett,
többször megütötte és megrúgta, majd a felsőruházatánál fogva őt is kihúzta a pince
elé és ott is rugdosta a férfi felsőtestét.
A szemközti házban lakó férfi időközben értesítette a rendőrséget, s végül a kiérkező
rendőrök akadályozták meg a sértettek további bántalmazását.
A bántalmazott férfi egyebek mellett bordatörést, haránttörést és lapockacsúcs törést is
elszenvedett a vádlott bántalmazása következtében. A sértett a kórházi kezelését
követően szívelégtelenségben elhunyt, azonban a bántalmazás és a sértett halála
közötti okozati összefüggés nem mutatható ki. A női sértettnek a bántalmazás szintén
súlyos sérüléseket, többek között koponyatörést okozott.
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart.
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