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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 22.  
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.27/2022.   Emberölés bűntettének 

kísérlete  

2023. március 

22.  

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 

 

 
2023. március 22.  
 

Veszprémi Törvényszék, 101. tárgyalóterem 

B.4/2023.  Emberölés bűntettének 

kísérlete  

2023. március 

22.  

09:30 

A vádirat lényege: 
 
Az I.,  a  II. és a III. rendű vádlottak a sértett ismerősei.  
A vádlottak, valamint a sértett 2021 májusában az esti óráktól kezdődően az I. rendű 
vádlott Veszprém megyei faluban lévő lakásában közösen szeszes italt fogyasztottak, 
amelynek során valamennyien ittas állapotba kerültek.  
A közös italozás közben, 23 óra körüli időben az I. rendű vádlott számon kérte a 
sértetten, hogy eltűntek a csirkéi, amely miatt kettejük között szóváltás alakult ki.  
Az I. rendű vádlott a veszekedés miatt indulatos állapotba került, majd odalépett a lakás 
előszobájában az ágyon ülő sértett elé és több alkalommal, ököllel megütötte a sértett 
arcát, orrát és mellkasát. Ezt követően a II. és III. rendű vádlottak is bekapcsolódtak a 
sértett bántalmazásába, amelynek során a II. rendű vádlott is több alkalommal, ököllel 
megütötte a sértett arcát, míg III. rendű vádlott egy alkalommal ököllel szintén arcon 
ütötte a sértettet.  
A vádlottak által közösen végrehajtott bántalmazás következtében a sértett a földre 
esett, ahol a hátán feküdt, miközben az I. rendű vádlott őt testszerte – a fején, az arcán, 
a mellkasán, a jobb felkarján és a jobb vese tájékán – több alkalommal megrúgta, amely 
bántalmazással szemben a sértett a kezeit maga elé tartva védekezett.  
Ezt követően az I. rendű és III. rendű vádlottak megfogták a földön hanyatt fekvő sértett 
lábait és őt az előszobából kihúzták az udvarra, a bejárati ajtó elé. A II. rendű vádlott 
ekkor utánuk ment és felszólította a társait, hogy hagyják békén a sértettet és vigyék őt 
vissza a házba. A III. rendű és I. rendű vádlottak ezt követően a lábainál fogva 
magragadták és visszahúzták a házba a sértettet, ahol az előtérben közösen ráfektették 
őt az ágyra, majd a II. rendű vádlott betakarta a sértettet.  
A sértett az éjszaka során felébredt és gyalogosan hazament.  



 
A sértett sérülései közül a zúzódásos és horzsolásos jellegű lágyrész-sérülések külön-
külön és összességükben is nyolc napon belül, míg a keményburok feletti vérzés, az 
orrcsont, a szemüreg és az arcüreg falainak törése külön-külön és összességében is 
nyolc napon túl, ténylegesen hat hét alatt gyógyultak, maradandó fogyatékosság, 
súlyos egészségromlás kialakulása nem várható.  
A sértettnél a vádlottak bántalmazása következtében kialakuló keményburok feletti 
vérzés és a szemüreg hátsó falának törése közvetett életveszélyes sérülésnek minősül.  
A vádlottak nyilvánvalóan felismerték, hogy a sértett fejére célzottan mért, az arc bal 
oldalának többszörös törését és a keményburok feletti vérzést okozó, egymást 
követően ököllel és lábbelivel leadott nagy erejű rúgásokkal és ütésekkel a sértett 
halálát okozhatják, amely iránt közömbösek maradtak. A sértett halálának elmaradása 
a sértett védekezésének és a szerencsés véletlennek volt köszönhető.  
A vádlottak mindegyike személyiségzavarban szenved, mely jellegét, súlyosságát 
tekintve az elmebetegség szintjét nem éri el, azt meg sem közelíti, önmagában 
beszámíthatóságot érintő kóros elmeállapotot nem jelent, mindannyian képesek voltak 
arra, hogy a cselekmények következményeit felismerjék és a felismerésnek megfelelő 
magatartást tanúsítsanak.  
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

 
2023. március 22.  
 

Veszprémi Járásbíróság, 113. tárgyalóterem 

Fk.105/2023.   Közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette  

2023. március 

22.  

10:00 és 11.30 

A vádirat lényege: 
 
A fiatalkorú vádlottnak a bűncselekmény elkövetésének idején egy balatonalmádi 
lakásotthon volt a nevelési helye.  
2022 júniusában, a kora esti órán a vádlott gyámja, a sértett a lakásotthonban felkereste 
az ott átmeneti neveltként tartózkodó vádlottat, akit kérdőre vont a szobájában 
tapasztalható rendetlenség, illetőleg a fiatalkorú vádlott lakásotthonban tanúsított 
visszatérő agresszív viselkedése miatt.  
A vádlott ekkor becsmérlő kifejezésekkel szidalmazni kezdte a sértettet, majd ököllel 
egy alkalommal arcon ütötte őt, aki a bántalmazás következtében 8 napon belül 
gyógyuló arc zúzódásos sérülését szenvedte el.  
Ezt követően a vádlott magából kikelve őrjöngeni kezdett, rugdosta a szobájában lévő 
szekrényt, majd lökdösni kezdte a sértettet.  
A vádlott erőszakos magatartásának a szobába siető gyermekfelügyelők vetettek véget.  
 



Az ügyész büntetővégzés hozatalára tett indítványt. Tárgyalás tartása esetén a 
tárgyalás 11.30 órakor kezdődik.  
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

 
2023. március 23.  
 

Ajkai Járásbíróság, fsz. 1. tárgyalóterem 

B.25/2023.   Embercsempészés 

bűntette 

2023. március 

23.  

08:30 

A vádirat lényege: 
 
A tunéziai állampolgár vádlott 2022 októberében, az éjjeli órákban Csongrád-Csanád 
vármegyében, a szerb határ magyarországi oldalán - pontosan meg nem határozható 
helyen - Szerbiából ismeretlenül maradt személy kíséretében magyarországi 
tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, 1 fő, magát marokkói és 7 fő, magát tunéziai 
állampolgárnak valló személyt vett fel a tulajdonát képező francia rendszámú 
személygépkocsiba azzal a céllal, hogy őket a menekültügyi eljárást megkerülve, a 
jogszabályi rendelkezések megszegésével az államhatárok átlépéséhez szükséges 
okmányok nélkül Magyarországról Ausztriába szállítsa.  
A vádlott által szállított nyolc személy az éjjeli órákban az eljárás során ismeretlenül 
maradt személy segítségével Magyarország államhatárát Szerbia felől érvényes úti 
okmányok nélkül, a jogszabályi rendelkezések megsértésével lépte át azért, hogy 
Ausztriába utazzon. Az embercsempészés díja 3.500-4.000 euró volt fejenként, 
amelyet az embercsempészek részére kellett kifizetni.  
A vádlott éjjel 01 óra 30 perckor a 8. számú főútvonal 83-84-es km szelvényében Ajka-
Bakonygyepes térségében, Veszprém irányából Ausztria irányába közlekedett a 
tulajdonát képező személygépkocsival és az abban utazó 1 fő, magát marokkói és 7 fő, 
magát tunéziai állampolgárnak valló, amikor a nyomozó hatóság eljáró tagjai a 
személygépkocsit ellenőrzés alá vonták.  
A vádlott cselekményével megszegte az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. 
törvényben foglalt szabályokat, valamint az Európai Parlament és a Tanács nak a 
személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexében foglalt rendelkezéseit.  
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


