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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. november 30. 
 

Pápai Járásbíróság, fsz. 12. tárgyalóterem 

B.336/2022.   Halált okozó ittas 

állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette 

2022. november 

30. 

08:30 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2021. október 26-án ittas állapotban közlekedett - úgy, hogy vezetői 
engedéllyel soha nem is rendelkezett – az általa vásárolt személygépkocsival a 8403-
as számú úton. A személygépkocsi jobb oldali első ülésén felesége, a sértett, bal 
oldalon hátul testvére, a tanú foglalt helyet. A sértett a biztonsági övet nem használta. 
A vádlott közlekedése során egy balra ívelő útkanyarulatban ittasságából kifolyólag a  
megengedett legnagyobb sebességet meghaladva, 110-120 km/h sebességgel 
közlekedett, amely miatt elvesztette irányítását a személygépkocsi felett és a 
menetirány szerinti jobb oldali füves vízelvezető árokba, majd az ott található fának 
ütközött 92-98 km/h sebességgel, a személygépkocsi rossz műszaki állapotú 
fékrendszere miatt nem volt alkalmas a kanyar előtti megfelelő lassításra, ami a 
kanyarban haladva eltúlzott sebességhez vezetett. A műszaki hiba nem hirtelen alakult 
ki, a vádlottnak a jármű nem megfelelő műszaki állapotáról tudomással kellett bírnia. 
A baleset következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos, életveszélyes 
sérüléseket szenvedett, majd kórházi kezelése során elhunyt. A sérülések 
elszenvedése és a halálos eredmény bekövetkezése között a közvetlen okozati 
összefüggés megállapítható. 
A baleset következtében a tanú 8 napon belül gyógyuló – zúzódásos – sérüléseket 
szenvedett el. 
A baleset következtében a vádlott 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett el. 
A baleset helyszínén a megengedett legnagyobb sebesség 90 km/h. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 
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Veszprémi Törvényszék, 101. tárgyalóterem 

B.50/2022.   Előre kitervelten, 

különös 

kegyetlenséggel, több 

2022. december 

1. 

09:00 



ember, részben 

tizennegyedik életévét  

be nem töltött, 

védekezésre képtelen 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntettének  

kísérlete 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott tudomással bírt arról, hogy 2021. július 15-ére virradó éjjel valamennyi sértett 
otthon tartózkodik. A két felnőtt sértett, valamint a 4 éves, kiskorú sértett a ház 
utcafrontra néző hálószobájában, míg a 11 éves, kiskorú sértett a ház hátsó részében 
lévő szobájában aludt.  
A vádlott – a férfi sértettel megszakadt kapcsolata miatt – 2021. július 15. napján 
hajnalban a sértett családi házához ment, hogy azt felgyújtsa és ezáltal az alvó sértettek 
halálát okozza. A vádlott a ház felgyújtását előre megtervezte, ezért a tűzgyújtáshoz 
szükséges eszközöket és az égés gyorsítására alkalmas folyadékokat vitt magával, 
valamint arcát szájmaszkkal, míg fejét csuklyával álcázta, ilyen módon bement a ház 
nyitott kapuján keresztül az udvarra úgy, hogy egy utazótáskát és egy zöld színű textil 
bevásárló táskát vitt magával. 
A vádlott az ölési cselekmény véghezvitele érdekében az utazótáskába előzetesen 
berakott egy kalapácsot, egy gáztűzhely öngyújtót, egy pár kesztyűt, több gyerekruhát, 
egy három palackot, bennük biodiesel gázolajjal, egy szórófejes palackot, benne 
motorbenzinnel, valamint a táskában elhelyezte a saját kulcscsomóját. 
A vádlott előzetesen a textil bevásárló táskába tett 2 darab öngyújtót, egy zseblámpát, 
egy szikét, egy gyufásdobozt és egy palackot, benne biodiesel gázolaj és motorbenzin 
keverékével. 
A vádlott az udvaron a magával vitt ruhadarabok közül néhány darabot átitatott 
égésgyorsító folyadékkal, majd azokat egy fém fejű lombseprűre helyezte, meggyújtotta 
és az égő ruhákkal megközelítette a ház tetőszerkezetét. A vádlott először az 
égésgyorsító anyaggal átitatott égő ruhaneművel meggyújtotta az épület udvar felőli 
hátsó sarkánál a tető fa takarólécét, ezt követően az épület középső részéhez ment, 
ahol a lombseprűre tűzött, égésgyorsító folyadékkal átitatott lángoló ruhaneművel 
meggyújtotta a ház bejárati ajtaja feletti féltető tartó falécének felső szélét. Ezt követően 
a vádlott az udvaron a lombseprűre tűzött, égésgyorsító anyaggal átitatott lángoló 
ruhaneművel a mosdóablak alá állt, ahol a fa tetőléc alsó részét meggyújtotta, 
Miközben a vádlott a fenti módon megpróbálta lángra gyújtani a ház mosdó feletti 
tetőlécét, a nő sértett – lámpagyújtás nélkül – bement a fürdőszobába, és észlelte, hogy 
kívülről az ablaknál lángok csapnak fel, ezt követően elfutott a bejárati ajtóhoz, majd azt 
kinyitva látta, hogy a vádlott lebújt az udvaron, a ház falával párhuzamosan, a 
mosdóablak alatt parkoló személygépkocsi mögé, azonban a vádlott 
személyazonosságát ekkor még nem tudta megállapítani. Ekkor a nő sértett kiabálva 
felébresztette élettársát, aki felkelt és kiment az udvarra. A sértettek az udvaron 
felszólították a személygépkocsi mögött rejtőző vádlottat, hogy jöjjön elő, amelynek a 
vádlott nem tett eleget, ezért a férfi sértett – kezében egy felmosófával – megközelítette 
a gépkocsit. Ekkor a vádlott – azért, hogy elterelje a sértettek figyelmét és 
elmenekülhessen – az autó mögül, a még mindig nála lévő, előzőleg a gyújtogatáshoz 
használt lombseprűt a ház irányába dobta, majd ellentétes irányba a nyitott kapuajtón 
keresztül kifutott az utcára. A sértettek ekkor a vádlott után futottak és őt az utcán, a 



ház előtti kocsibejárón elfogták, majd a nő sértett telefonon bejelentést tett a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére, majd a sértettek a rendőrök helyszínre 
érkezéséig visszatartották a vádlottat, amely idő alatt a csuklyát és a maszkot leszedték  
róla, így felfedték személyazonosságát. 
A vádlott a tűzgyújtással 30 000 forint rongálási kárt okozott a sértetteknek. 
A vádlott a ház tetőszerkezetének felgyújtását a fenti módon három helyen 
megkísérelte, amelynek következtében a tetőlécek és az előtető tartóléce parázslással 
égtek, azonban a vádlott megzavarása miatt az izzások maguktól kialudtak. A vádlott 
magatartása következtében a tetőszerkezet rövid időn belül lángra kapott és az égés 
az épület egészére kiterjedt volna, amelyet a nő sértett szerencsés véletlennek 
köszönhető felébredése és közbeavatkozása akadályozott meg. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

 


