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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 19. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.3/2022.   Nyereségvágyból 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2022. október 19. 09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott egyedül élt, nem dolgozott, így önálló keresettel nem rendelkezett, nem volt 
mit ennie, ezért elhatározta, hogy erőszakkal pénzt fog szerezni. Tervének végrehajtása 
érdekében magához vett egy tőrkést és 2021 nyarának egy hajnalán egy 
buszmegállóhoz gyalogolt annak érdekében, hogy a hajnali órákban munkába járó 
személyek közül az általa kiválasztott sértettet megtámadja, és pénzt szerezzen. 
Ugyanebben az időpontban, a buszmegálló irányába gyalogolt a sértett, akivel 
szemben, a buszmegálló felől érkezett a vádlott. A vádlott és a sértett látásból ismerték 
egymást, ezért amikor egymás mellé értek, a vádlott köszönt a sértettnek, majd 
megragadta a nyakánál a ruházatot, és a füves útpadkára rántotta úgy, hogy a sértett a 
hasára esett, míg a vádlott a sértett háta mögött maradt. A vádlott a fejjel az úttest 
irányába hason fekvő sértettet a combjainál és a derekánál a földre szorította. Mivel a 
sértett a minden előzmény nélküli, váratlan támadásból arra következtetett, hogy a 
vádlott meg akarja erőszakolni, illetve ki akarja rabolni, a támadás megszakítása 
érdekében rákiáltott a vádlottra, hogy: „Ha pénz kell, ott a táskámban a pénztárcám, 
vigyed!”, majd segítségért kiabált és megpróbálta a vádlottat magáról lelökni, amely 
azonban a kiszolgáltatott helyzete miatt nem sikerült. Miközben a rézsűre leszorított 
sértett próbált szabadulni a szorításból, a vádlott a tőrkéssel nyolc alkalommal 
deréktájon megszúrta a sértett hátát, majd a tőrkést a sértett nyakánál az ütőérhez 
nyomta. A vádlott a sértett nyakát azért nem tudta elvágni, mert a füves rézsűn 
megcsúszott, egyensúlyát elvesztette, és eközben saját magát a jobb combján 
megszúrta. Ezen sérülése miatt a sértett életének kioltásával már pénzt szerezni nem 
tudott, további támadó cselekményével felhagyott, a helyszínről a lakására menekült, 
ahol a nyomozó hatóság még aznap elfogta. 
 
A sértett a támadás következtében nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket 
szenvedett. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

 



2022. október 19. 
 

Ajkai Járásbíróság, Fsz. 1. tárgyalóterem 

B.148/2022.   Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2022. október 19. 09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2021-ben, egy októberi napon Devecser külterületén közlekedett Pusztamiske 
irányából Devecser irányába az általa vezetett, személygépkocsival, borult, esős 
időben, nappali világosság mellett, idegen anyagtól mentes, nedves útburkolaton, 
közepes forgalomban, 90-100 km/h sebességgel. 
Haladása során a vádlott a sebességét nem az út és időjárási viszonyoknak 
megfelelően választotta meg, ezért az általa vezetett személygépkocsival egy enyhén 
jobbra ívelő útkanyarulatban járműve teljes terjedelmével átsodródott a bal oldali 
forgalmi sávba, ahol vele szemben érkezett a férfi sértett által vezetett kisbusz 60-70 
km/h sebességgel. A kisbusz hátsó sorának középső ülésén utazott a nő sértett, aki a 
biztonsági övét nem használta. A férfi sértett jobbra kormányzással próbálta elkerülni a 
balesetet, de az általa vezetett kisbusz bal első részével így is nekiütközött a vádlott 
által vezetett személygépkocsi első részének. Az ütközést követően a kisbusz az úttest 
mellett húzódó vízelvezető árokba csúszott, míg a személygépkocsi az úttesten 
keresztbe fordulva került nyugvó helyzetbe. A balesetben a nő sértett töréseket, 
vérzést, többszörös zúzódásokat szenvedett el, amelyek következtében pár napon 
belül a kórházban elhunyt.  
A nő sértett halála és a vádlott által okozott balesetben elszenvedett számos sérülése, 
illetve részéről a biztonsági öv használatának a mellőzése között a közvetlen 2 oksági 
összefüggés megállapítható. A nő sértett egyéb sorsszerű megbetegedései a sérülései 
súlyosságát hátrányosan befolyásolták, de önmagukban nem tekinthetők haláloki 
tényezőknek. Becsatolt biztonsági öv mellett a nő sértett halála nem következett volna 
be. A férfi sértett törésben és zúzódásokban megnyilvánuló, 8 napon túl gyógyuló 
sérüléseket szenvedte el azzal, hogy esetében maradandó fogyatékosság vagy súlyos 
egészségromlás nem várható. A vádlott a balesetben 8 napon túl gyógyuló sérüléseket 
szenvedett.  
A helyszínen megengedett legnagyobb sebesség 90 km/h. A baleset azért következett 
be, mert a vádlott megszegte a KRESZ 25. § (1) bekezdését, amely szerint járművel a 
forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út 
vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell 
közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra. 
A női sértett megszegte a KRESZ 48. §-ának (4) bekezdésébe foglalt rendelkezést, 
amely szerint olyan járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen 
utazó személynek a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


