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Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.21/2022.   Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2022. június 22. 09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott évek óta élettársi viszonyban állt a sértettel, akivel egy plédekből és nylonból 
összetákolt sátorban lakott Litér külterületén. A hajléktalan életmódot folytató vádlott és 
a sértett nem rendelkeztek állandó munkával és rendszeres jövedelemmel, idejük nagy 
részét a viskóban töltötték és napi rendszerességgel nagy mennyiségű alkoholt 
fogyasztottak. 
2021 tavaszán a vádlott és a sértett napközben 6 liter bort, 4 üveg sört, és 4 darab fél 
deciliteres keserű likőrt közösen fogyasztottak el, amelytől mindketten ittas állapotba 
kerültek. A sértett először kötekedni kezdett a vádlottal, kifogásolta a vádlott valamennyi 
tevékenységét, például azt, hogy hogyan gyújtott be a tűzhelybe, a délutáni órákban 
pedig a sértett a vádlottat, annak szemtelen visszaszólásai miatt 2-3 alkalommal 
megpofozta. Az esti órákra a kötekedés veszekedésbe torkollott, amelynek során a 
sértett megjegyzéseket tett a vádlott korábbi kapcsolataira, a vádlott édesanyjára, 
valamint a vádlott nagyszülőnél nevelkedő gyermekére is. Az ittas állapotban 
rendszeresen féltékenykedő sértett a vádlottat sértő jelzőkkel illette, valamint 
hangoztatta, hogy a vádlott a családtagjainak látogatása alkalmával biztosan 
prostituáltként tevékenykedik. 
A vádlott a sértett sértegetéseit megelégelve lefekvéshez készülődött, azonban a vita 
során olyan ideges lett, hogy az ágy fejvégénél található éjjeli szekrényen elhelyezett 
késtartóból hirtelen felkapta az egyik legnagyobb konyhakést, és ugyanazon lendülettel 
a hátán fekvő, a mozdulat gyorsasága miatt a támadás ellen védekezést nem tanúsító 
sértettet a lengőbordák alatti területen hasba szúrta. A vádlott észlelve, hogy a kés 
körülbelül 11 cm mélyen a sértettbe mélyedt és a seb a kés kihúzását követően azonnal 
erősen vérezni kezdett, pánikba esett és sírva fakadt, azonban a sértett 
mobiltelefonjáról a segélyhívón még bejelentette, hogy élettársába belevágta a kést és  
segítséget kért. 
A vádlott cselekménye következtében a sértett életveszélyes sérülésnek minősülő 
sérülést szenvedett, a szakszerű orvosi ellátás elmaradása esetén bekövetkezhetett 
volna a sértett halála. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 
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