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Kérjük a sajtó képviselőit, hogy kizárólag egészségesen jelenjenek meg, saját felelősségre!  
Az eljárási cselekményeken a hallgatóság és a sajtó létszáma korlátozott.  

 
2022. október 5. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.13/2022.   Aljas indokból (célból) 

elkövetett súlyos testi 

sértés bűntette 

2022. október 5. 09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlottak hajléktalan életmódot folytattak, a II. rendű vádlott egy pápai romos, 
elhagyatott épületben lakott. Ebben az ingatlanban lakott a sértett is. 2020. december 
végén a vádlottak megjelentek az ingatlanban, ahol a sértettel beszélgetni kezdtek és 
a sértett 300 Ft-ot átadott önként a II. rendű vádlott kérésére. 
Ezt követően a II. rendű vádlott azt vetette a sértett szemére, hogy elvette tőle egy pár 
cipőjét, mely tényt az I. rendű vádlott is megerősített, azzal, hogy látta a cipőt más 
személynél. A sértett tagadta, hogy bármit is eltulajdonított volna a vádlottól. Ennek 
okán a vádlottak dühösek lettek a sértettre, és bosszúból a sértettet bántalmazni 
kezdték oly módon, hogy először a II. rendű vádlott 3-4 alkalommal pofon ütötte, 4-5 
alkalommal ököllel is arcon ütötte, majd orron térdelte a földön egy matracon ülő 
sértettet, akinek orra ennek következtében vérezni kezdett. 
Ezt követően az I. rendű vádlott több alkalommal ököllel megütötte a sértett arcát, 
amelynek következtében a sértett leesett a matracról, majd a vádlottak ekkor testszerte 
több alkalommal megütötték, illetve megrúgták a sértettet, mely rúgások a sértett fejét 
és törzsét érték. A sértett bántalmazásával a vádlottak önként felhagytak, majd ezt 
követően távoztak a helyszínről. 
A sértett a vádlottak bántalmazásának következtében 8 napon túl, körülbelül 6 hét alatt 
gyógyuló sérüléseket is szenvedett. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

2022. október 6. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 23. tárgyalóterem 

B.19/2022.   Felfegyverkezve, 

csoportosan, 

bűnszövetségben, 

2022. október 6. 09:00 



jelentős értékre 

elkövetett rablás  

bűntette és más 

bűncselekmény 

A vádirat lényege: 
 
A vádlottak 2020. év elején több ismeretlenül maradt társukkal együtt vagyon elleni 
bűncselekmény elkövetése céljából Magyarországra utaztak, és Budapesten 
tartózkodtak. A vádlottak az I. rendű vádlott által Romániában bérelt 
személygépkocsival, míg ismeretlen társaik egy másik személygépkocsival vagyon 
elleni bűncselekmény elkövetésének előkészítése céljából 2020 őszén több alkalommal 
is Veszprémben jártak.  
A vádlottak, valamint további négy társuk 2020 novemberében személygépkocsikkal 
érkeztek Veszprémbe, hogy az egyik áruház épületében található ékszerüzletben 
rablást kövessenek el. A vádlottak – társaikkal együtt – az áruházat erdős területen 
vezető gyalogösvényen közelítették meg. A vádlottak, valamint társaik egészségügyi 
maszkkal, fejükön csuklyákkal, továbbá símaszkkal álcázták magukat, két darab 
kétkezes kalapáccsal, valamint egy egykezes, rövid nyelű kalapáccsal voltak 
felfegyverkezve annak érdekében, hogy az ékszerüzlet üvegezett tárolóit szét tudják 
törni és az aranyékszereket onnan eltulajdonítsák. A vádlottak sporttáskákat is 
magukkal vittek, hogy az eltulajdonítani szándékozott ékszereket abban hozzák el. Az 
áruház főbejáratát lezáró, két önműködő üvegajtó automatikus becsukódásának 
megakadályozása, és így a menekülés előkészítése érdekében faágakból készítettek 
mindkét oldalán villaszerű elágazásban végződő kitámasztó szerkezetet, amelyet 
szintén magukkal vittek. A vádlottak, valamint társaik kesztyűben, vállukra akasztott 
táskákkal és kalapácsokkal a kezükben befutottak az áruház főbejáratán, eközben az 
önműködő üvegajtókat az előre elkészített, villaszerű faszerkezettel kitámasztották. A 
vádlottak társaikkal az áruház fő közlekedési folyosójának végében elhelyezkedő 
ékszerüzlet üvegezett eladópultjához és üvegezett ékszertárolóihoz futottak, egyik 
ismeretlen társuk pedig a szomszédos áruház ajtaja előtt megállt és a kezében tartott 
hosszú, rúdszerű eszközzel biztosította a társait. Az ékszerüzletben két ismeretlen 
elkövető a magukkal hozott kettő kalapáccsal, míg a II. rendű vádlott kézzel az eladópult 
üvegfelületét, és a mellette lévő üvegezett ékszertároló üvegfelületét, az I. rendű vádlott 
pedig az egykezes kalapáccsal a különálló, kisebb eladópult üvegfelületét az ékszerek 
eltulajdonítása érdekében összetörte. Az ékszerüzletben tartózkodó sértett az eladópult 
mögül kifutott, miközben egy kisebb méretű ékszertárolásra használt eladópultot 
felborított, és megkísérelte a vádlottakat, valamint ismeretlen társaikat megakadályozni 
abban, hogy az ékszereket eltulajdonítsák. Az értéktárgyak védelmében fellépő 
sértettet a II. rendű vádlott és két ismeretlen társa a kalapács felemelésével, illetve 
támadó fellépéssel hátrálásra kényszerítette, és miközben a II. rendű vádlott az áruház 
bejárata előtt a sértettel dulakodott, az I. rendű vádlott három ismeretlen társukkal 
együtt eltulajdonítás céljából a magukkal hozott sporttáskákba rakták az összetört, 
üvegezett tárolókból kivett aranyékszereket. 
 
Miután a sértett a dulakodás során a II. rendű vádlott egészségügyi maszkját letépte, a 
II. rendű vádlott meghátrált, a sértett pedig a számbeli fölényben és fizikai túlerőben 
lévő, kalapácsokkal felfegyverkezett I. rendű vádlottal, valamint három ismeretlen 
társával került szembe, akik az erőszakos módon eltulajdonított ékszerek megtartása 
végett folyamatosan lökdösték, ütötték a sértettet. A sértett bántalmazása közben a 
vádlottak ismeretlenül maradt társa a kalapácsot megfordította és a kalapácsnyél 



végével a neki háttal álló, más elkövetőkkel dulakodó sértett feje irányába ütött, 
azonban eközben a sértett elmozdult, ezért az ütés a sértett bal vállát érte el, amelytől 
a sértett egyensúlyát vesztette, de nem esett el. A tettlegesség során a sértett az I. 
rendű vádlott válláról lerántotta az eltulajdonított ékszerek elviteléhez használt 
sporttáskát, amelyet követően az egyik ismeretlen elkövető a sértettet hátulról 
meglökte, aki attól egyensúlyát vesztve a korábban felborult, kisebb méretű eladópultra 
esett, mialatt a másik ismeretlen elkövető a sértettre egy alumínium reklámtáblát dobott. 
A sértett a folyamatos fizikai bántalmazás miatt az aranyékszerek eltulajdonítását nem 
tudta megakadályozni, a vádlottak, valamint ismeretlen társaik az arany ékszerek 
eltulajdonítását követően, 33 másodperccel a bűncselekmény megkezdése után 
kifutottak az áruházból, és a helyszínről az erdős részen keresztül vezető 
gyalogösvényen elmenekültek. Az elkövetők menekülés közben az ékszerüzlet 
padlóján hagyták az elkövetéshez használt két kalapácsot. A sértett által a II. rendű 
vádlottról letépett egészségügyi maszk, valamint az vádlott válláról lerántott sporttáska 
szintén a helyszínen maradt. A vádlottak és társaik a bántalmazott sértettől összesen 
11 683 990 forint értékű arany ékszereket tulajdonítottak el, a rongálással pedig 3 447 
610 forint kárt okoztak. A vádlottak két nappal később személygépkocsival Románia 
irányába elhagyták Magyarország területét, elfogásukra európai elfogatóparancs 
alapján Romániában került sor. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

2022. október 6. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.27/2022.   Emberölés bűntettének 

kísérlete miatt 

2022. október 6. 09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott kisebb rokoni-baráti társaságával 2019. november 9-én késő este ittas 
állapotban jelent meg egy csárdában. A vádlott a csárdában további alkoholt 
fogyasztott, majd összeszólalkozott a sértettel, őt egyre hangosabban szidalmazni 
kezdte, majd megöléssel is fenyegette. Ekkor a csárda tulajdonosa felszólította a 
vádlottat, hogy „Ne legyen balhé!”, azonban a vádlott a pult előtt továbbra is egyre 
hangosabban és agresszívebben, több percen keresztül kiabált a sértettel, miközben 
közvetlenül a sértett elé állt és több alkalommal a sértett tarkóját, nyakát és a vállát is 
megfogta. A sértett a vádlottól részben elfordulva, a csárdában tartózkodó további 
személyekkel kezdett el beszélgetni, amikor a vádlott egy sörrel töltött sörösüveget 
megfogott, majd azt hirtelen mozdulattal a feje fölé emelte, és lendületből, olyan erővel 
ütötte meg a sértettet, hogy az üveg a sértett fején darabokra törött. A vádlott 
közvetlenül az ütés után ököllel is megütötte a sértett fejét. Ekkor egy tanú a további 
bántalmazás megakadályozása érdekében eltolta a sértettől a vádlottat, aki továbbra is 
a sértettet próbálta támadni. Két tanú kitessékelte a vádlottat a bejárati ajtón át a 



csárdából, azonban a vádlott pár másodperc múlva visszatért a csárdába. A vádlott a 
csárdában a bejárati ajtóhoz legközelebbi asztalhoz ment, marokra fogta az asztalon 
lévő egyik sörösüveget, majd a sértett irányába lépett, ekkor azonban tanúk ismét 
kitolták a vádlottat a bejárati ajtón. A vádlott azonban azonnal visszament, 
folyamatosan, hangosan ordibált, illetve mutogatott a sértett felé, a sértettet megöléssel 
fenyegette, majd a kezében lévő sörösüveget nagy erővel az asztal széléhez ütötte, 
amely az üvegnyaktól lefelé szilánkosra törött. 
A vádlott a kezében lévő, a törésnél éles, illetve a törés két részén is hegyben végződő 
üvegnyakkal megindult a sértett irányába, majd lendületből, a sértett felsőtestének felső 
része és nyaka irányába szúrt az üvegnyakkal, a sértett azonban a szúrás elől 
hátralépett, egyidejűleg a vádlott jobb karját a bal kezével elkapta, ezzel 
megakadályozta, hogy a szúrás a felsőtestét, illetve a nyakát elérje. A vádlott ekkor a 
jobb kezét, a benne lévő üvegnyakkal ismét hátra lendítette, majd két alkalommal ismét 
a sértett felsőteste és nyaka irányába szúrt, a sértett mindkét kezét kinyújtva eltartotta 
magától a vádlottat, így a szúrások nem érték el. A sértett két kézzel a vádlottat a földre 
rántotta, aki a sértett irányába szúrt az üvegnyakkal, aki a vádlottat két kézzel a 
tarkójánál megfogva a földre nyomta. A sértett védekező, elhárító magatartása miatt a 
szúrások a sértett felsőteste és nyaka helyett a sértett bal alkarját, bal felkarját, valamint 
a bal vállát érték el. A földön hason fekvő vádlott a sértett támadásával továbbra sem 
hagyott fel. A sértett a szúrások elhárítása érdekében a vádlottól hátralépett, miközben 
a sértett segítségére siető tanú a vádlottat megrúgta, illetve egy másik tanú egy székkel 
a vádlottat fejbe ütötte. A vádlott azonban továbbra sem hagyott fel a támadással, és a 
földön fekve továbbra is azt ordibálta a sértettnek, hogy „Megöllek!”, valamint az 
üvegnyakat mindvégig a kezében szorította, ezért a további támadás megakadályozása 
végett egy tanú a felállni próbáló vádlottat ismét, több alkalommal megrúgta, illetve egy 
másik tanú a székkel újra fejbe ütötte. Miután a vádlott a földön az üvegnyakat 
elengedte, a tanúk a vádlott további bántalmazásával felhagytak, majd az egyik tanú a 
vádlottat a csárdából kivezette és a helyszínről eltávoztak. 
A sértett a vádlott bántalmazása következtében nyolc napon belüli sérüléseket 
szenvedett. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


