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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.  

 
2023. január 25. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.13/2022.   Aljas indokból (célból) 

elkövetett súlyos testi 

sértés bűntette 

2023. január 25. 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 

 

 

 

 

 

 



2023. január 26. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.27/2022.   Emberölés bűntettének 

kísérlete miatt 

2023. január 26. 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 tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


