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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. március 14. 
 

Tapolcai Járásbíróság, fszt. 5. tárgyalóterem 

B.36/2023.  Járművezetés ittas 

állapotban vétsége 

2023. március 

14. 

14:30 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2022 júliusában az esti órákban ittas állapotban vezette a tulajdonát képező 
tehergépkocsit, Bazsi irányából Sümeg irányában, mikor egy sümegi utca 
kereszteződésében az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát figyelmen kívül hagyta 
és az útkereszteződésbe úgy hajtott be, hogy a rosszul megválasztott sebessége miatt 
az úttest mellett leparkolt személygépkocsi bal oldali hátsó felének ütközött. Az ütközés 
következtében a tehergépkocsi első forgalmi rendszáma leesett. A vádlott a baleset 
után a helyszínt adatai hátrahagyása nélkül elhagyta. A baleset következtében személyi 
sérülés nem történt, a tehergépkocsiban, és a személygépkocsiban anyagi kár 
keletkezett. A rendőrjárőrök a vádlottat a sümegi lakóhelyén felkeresték, igazoltatták 
majd a vádlottat az orvosi ügyeletre vitték, ahol kétszeres vérvétele megtörtént. A 
vádlott vérmintájában az etilalkohol koncentráció a vérből 2,67 g/l, illetve 2,57 /l volt. A 
vádlott vezetői engedélye a vérvételt követően elvételre került, cselekményével 
megszegte a KRESZ egyes szabályait, mivel úgy vezetett, hogy a szervezetében 
szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt és nem az útviszonyoknak 
megfelelően közlekedett, mivel az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” táblát figyelmen kívül 
hagyta, továbbá a balesetet követően a helyszínt elhagyta. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2023. március 16.  
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 23. tárgyalóterem 

B.49/2022.  Védekezésre képtelen 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2023. március 

16. 

13:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott és a sértett 20 éve élettársi kapcsolatban éltek, rendszeresen fogyasztottak 
szeszesitalt, ittas állapotban többször volt közöttük veszekedés. 2021 év elején a 
vádlott és a sértett disznóölésen vettek részt, ahol szeszesitalt fogyasztottak, melynek 
következtében mindketten ittas állapotba kerültek. A koronavírus járvány miatt 
érvényben volt, 20:00 órától kezdődő kijárási tilalomra figyelemmel, a vádlott és a sértett 
a disznóölésről 19 óra 30 perc körüli időben haza indultak. A sértettet unokája szállította 
személygépkocsival haza, mert olyan súlyos ittas állapotba került, amely miatt járni sem 
tudott. A sértett unokája személygépkocsival a sértettet és a tanút szállítva, míg az ittas 
állapotban lévő vádlott elektromos kerékpárral egyszerre indultak el. A vádlott az 
elektromos kerékpárral rövidebb úton haladva, előbb ért haza, a ház bejárati ajtajához 
vezető járdán várta élettársát. A sértett a hazaszállításakor már olyan súlyos ittas 
állapotban volt, hogy a mintegy 4 percig tartó autóút alatt az autóban bevizelt, az autóból 
egyedül kiszállni nem tudott, onnan a tanú segítette ki és a sértettet vezetve, bekísérte 
a ház udvarára, a vádlotthoz. A vádlott az ittassága miatt magatehetetlen, mozgásában 
korlátozott sértett támogatását és felügyeletét a tanútól átvette, a sértett derekát 
átkarolta, közölte a tanúval, hogy a sértettet bekíséri a házba, nyugodtan elmehetnek. 
Miután a vádlott a sértettet derekánál fogva átölelte és a járdán a lakóház bejárati ajtaja 
irányába elindult vele, a tanú és a sértett unokája a helyszínt személygépkocsival 
elhagyták. Ezt követően a sértett a ház bejárati ajtajához vezető járdán elesett, a vádlott 
megkísérelte felemelni, ami nem sikerült. Ezután a vádlott a járdán fekvő sértettet 
közepes erővel arcon rúgta, majd a fagypont közeli, 1-3 fok hőmérsékletben, segítség 
nélkül, a járdán fekve magára hagyta, a lakóházba bement, és lefeküdt aludni. 
A sértett a rendkívül súlyos ittas állapota miatt nem volt képes arra, hogy az adott 
körülmények között önmagát megmentse, testhőmérséklete az éjszakai hidegben úgy 
lecsökkent, hogy emiatt kihűlt, és életét vesztette. A vádlott a sértettet másnap kora 
reggel az elesés és a bántalmazás helyén a járdán, hason fekve, holtan találta meg. A 
vádlott nyilvánvalóan felismerte, hogy az ittas állapota miatt magatehetetlen, a kihűlés, 
a hideg ellen nem védő pulóver, szövetnadrág és csizma öltözetet viselő, az udvaron, 
a beton térkővel kirakott járdán fekvő sértett a fagypont közeli hőmérséklet miatt az 
éjszaka folyamán kihűlhet, ez a sértett halálához vezethet, amely iránt közömbös 
maradt. 
 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 
 
 



2023. március 17. 
 

Veszprémi Törvényszék, fszt. 2. tárgyalóterem 

B.34/2023.  Emberölés bűntettének 

kísérlete 

2023. március 

17. 

09:30 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott egy balatonfüredi lakásban élt testvérével, a későbbi sértettel, továbbá másik 
testvérével és édesanyjával, a későbbi tanúkkal. Az önálló életvitelre alkalmatlan vádlott 
kóros személyiségzavarban szenvedett és cselekvőképességet kizáró gondnokság 
alatt állt. A vádlott és a sértett között a testvéri kapcsolat megromlott, közöttük 
rendszeresek voltak a veszekedések, a sértett alkoholos állapotban többször tanúsított 
agresszív magatartást, amelyet a vádlott sérelmesnek talált. A vádlott 2022 áprilisában, 
a késő esti órákban az otthonában nyugtatót vett be és a szobájába ment, amikor a 
szomszéd szobában lakó, ittas állapotban lévő testvére, a sértett a lakás előszobájában 
a vádlottat szidalmazta, kiabált, amely miatt a vádlott aludni nem tudott. Emiatt a vádlott 
felháborodott, a szobájában magához vett egy 10,5 cm-es teljes hosszúságú, 1,5 cm-
es hegyben végződő körömvágó ollót, azzal a szándékkal, hogy a sértettet a 
körömvágó ollóval megszurkálja. A vádlott a szobájából a lakás étkező részébe ment, 
ahol a saját szobájának bejárati ajtaja előtt tartózkodott a sértett. Ekkor a vádlott a 
sértett nyakának bal oldalát a körömvágó ollóval többször, kis erővel megszúrta. A 
sértett a konyhában védekezésül egy 11 cm pengehosszúságú, recés élű konyhakést 
vett magához, majd a szobájába ment, az ágyában lefeküdt, miközben kezében a 11 
cm pengehosszúságú, recés élű konyhakést tartotta. A vádlott követte a sértettet, a 
sértett ágyához lépett, és a körömvágó ollóval az ágyban fekvő, ezért védekezésre 
korlátozottan képes sértett nyakának és arcának bal oldalát, kis erővel, ismételten 
többször megszúrta. A sértett a nyakára irányuló szúrások egy részét jobb, illetve bal 
alkarjával részben elhárította, azonban a vádlott a sértett nyakának bal oldalát legalább 
tíz alkalommal megszúrta. A vádlott és a sértett a szurkálás előtt és a szurkálás alatt is 
hangosan kiabáltak, amelyet a saját szobájában tartózkodó édesanyjuk meghallott, 
ezért a sértett szobájába ment, ahol a vádlottnak az ágyban fekvő sértett irányába 
leadott szúró mozdulatait észlelte, ezért a vádlottat az ágytól elhúzta, a sértett 
szobájából kitolta, ezzel a vádlott további támadását megakadályozta. A vádlott és a 
sértett hangos veszekedését még a szomszéd lakásban is hallották, ezért a 
rendőrséget telefonon értesítették, majd a szúrások elszenvedését követően a 
rendőrségtől telefonon a sértett is segítséget kért. A helyszínre érkező rendőr járőr a 
sértett erősen, spriccelve vérző szúrt sebét leszorította az ügyeletes orvos és a mentők 
megérkezéséig, akik a sértettet elsősegélyben részesítették. A szúrások következtében 
a sértett a fej és a nyak bal oldalának többszörös felszínes, szúrt sérülését, valamint a 
kezei hámkarcolásos sérüléseit szenvedte el. A sértett sérülései nyolc napon belül 
gyógyultak. A körömvágó ollóval a szúrás, szúrás-metszés mechanizmusa szerint 
súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérülés bekövetkezésének reális lehetősége már 
kis erőbehatás érvényesülése esetén is igazolható. Közepes, közepesnél nagyobb 
erőbehatásra, a szúrás, metszés mechanizmusa szerint a nyakon futó nyaki érképletek 
sérülése révén életveszélyes, vagy halálos eredmény bekövetkezésének reális 
lehetősége fennáll. A 10,5 cm-es teljes hosszúságú, 1,5 cm-es hegyben végződő 
körömvágó ollóval a sértett nyakának többszöri megszúrása a nyakon található 
érképletek sérülékenysége, elvérzés miatt a sértett halálának előidézésére alkalmas, 
amelynek bekövetkezése a sértett védekezése és a tanú édesanya közbeavatkozása 



miatt maradt el. A vádlott nem értelmi fogyatékos, nincs tudatzavara és nem szenved 
szellemi leépülésben és ezek nem álltak fenn nála a terhére rótt cselekmény 
elkövetésének idején sem. A vádlottnál a cselekmény idején nem állt fenn részegség, 
sem az elmeműködés bármilyen egyéb kóros állapota, amit kábítószer, vagy gyógyszer 
idézett volna elő. A vádlott az elmeműködés kóros állapotában, súlyos 
személyiségzavarban szenved, amely fennállt a bűncselekmény elkövetése idején is, 
és súlyos fokban korlátozta abban, hogy cselekménye következményeit felismerje, és 
hogy e felismerésének megfelelően cselekedjék. A vádlott pszichiátriai zavara miatt 
nem zárható ki, hogy hasonló cselekményt ismét elkövet, mentális zavara 
következtében saját magára, illetve környezetére jelentős veszélyt jelent. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


