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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 1. 
 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

B.65/2022.   Emberölés bűntettének 

kísérlete 

2023. március 1. 09:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott és a sértett évek óta barátok, 2021 szentestéjén a sértett otthonában együtt 
italoztak, zenét hallgattak, beszélgettek. Késő estére ittas állapotba kerültek, amikor a 
vádlott kiment a fürdőszobába, majd visszafelé a konyhaasztalról magához vett egy 
konyhakést, odalépett a sértetthez, és minden előzmény nélkül, azzal, hogy „Ne félj, 
nem fog fájni!”, mellkason szúrta a sértettet, aki a szúrás erejétől az ágyra esett, majd 
eszméletét vesztette. Ezt követően a vádlott segítségnyújtás nélkül a helyszínről 
távozott. 
Miután a sértett magához tért, nagy fájdalmai és légzési nehézségei miatt testvérét 
próbálta telefonon hívni, aki nem fogadta a hívását. Mivel az állapota rosszabbodott, a 
hajnali órákban üzenetküldő alkalmazás használatával egy videót küldött a testvérének 
a vérző mellkasáról, és közölte, hogy megkéselték. A sértett testvére értesítette a 
rendőrséget és a mentőket, akik az életveszélyes állapotban lévő sértettet a veszprémi 
kórházba szállították. A bántalmazás következtében a sértett életveszélyes sérülést 
szenvedett, amely orvosi beavatkozás nélkül halálos eredményre vezetett volna. 
 
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 Járásbíróság, 201. tárgyalóterem 

B.1402/2022.   Közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2023. március 1. 13:00 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2020 októberében Veszprém külterületén közlekedett személygépkocsival, 
melynek utasterében 5 fő, magát szír állampolgárnak valló személy utazott. A vádlott 
mögött haladt megkülönböztető fény-és hangjelzéssel egy rendőr szolgálati 
személygépkocsi, mivel a vádlottat embercsempészés bűntettének gyanúja miatt 
ellenőrzés alá kívánták vonni. A rendőri intézkedésben további két szolgálati 
személygépkocsi is közreműködött. A vádlott a rendőri intézkedés alól ki akarta vonni 



magát, ezért nem állt meg. Egy körforgalomhoz érve a szolgálati gépkocsi a 
körforgalomban a forgalommal szemben haladva kitérő manővert hajtott végre, így a 
vádlott által vezetett személygépkocsi mellé érkezett, majd a bal oldali forgalmi sávban 
folyamatosan a vádlott mellett haladt a vádlott elfogása céljából. A jobb oldali sávban 
az úttest jobb széléhez húzódva parkolt egy nyerges vontatóból és a hozzá kapcsolt 
pórkocsiból álló szerelvény, amelyet a vádlott észlelt, azonban a rendőri intézkedés előli 
menekülés és a kikerülés érdekében balra kívánt kitérni, így nekiütközött a mellette 
haladó szolgálati személygépkocsinak. A vádlott ezt követően megállni nem tudott, 
nekiütközött a parkoló járműszerelvénynek. A balesetben a vádlott által vezetett 
személygépkocsiban utazó egyik utas életveszélyes, míg egy másik utas 8 napon túl 
gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. A többi utas, valamint a szolgálati járműben 
tartózkodó két rendőr, illetve vádlott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


