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Az ügy lényege: 

 
A Szombathelyi Törvényszék tárgyalást tart emberülés bűntettének kísérlete miatt 
indult büntetőügyben. 
 
A vádlott édesapjával – a sértettel - évek óta feszült érzelmi viszonyban van, 
melynek oka részben, hogy a vádlott munkahellyel nem rendelkezik, alkalmi 
munkát sem vállal.  A vádlott a bűncselekmény elkövetésének időpontjában a 
sértettel közösen lakott otthonában tartózkodott, és hálószobájában számítógépen 
játszott, eközben szeszes italt fogyasztott, melynek közepes fokú alkoholos 
befolyásoltság alatt állt. A sértett a reggeli időpontban bement a vádlott 
hálószobájába, közölte vele, hogy megelégelte az éjszakai hangoskodást, a vádlott 
azonban kinevette őt. A  sértett ekkor megfogta a szobában lévő vázát és a sarokba 
dobta, majd a vádlott mellkasának tolta a számítógép monitorját és felszólította, 
hogy költözzön el otthonról, majd a vádlott által visszahelyezett monitort lelökte a 
földre, aminek a hátlapja levált. A vádlott feldühödött, kiabálni kezdett, és az 
asztalon lévő 14 cm pengehosszúságú kését jobb kezébe fogva a sértettre támadt. 
A veszekedésre a vádlott édesanyja, is a szobába sietett, próbálta megnyugtatni, 
visszatartani a vádlottat. A sértett kimenekült a szobából, azonban a vádlott 
üldözőbe vette, majd többszöri szúrási kísérletet követően egy alkalommal kis erőt 
meghaladó, de közepes erőt el nem érő erővel bal oldalán hasba szúrta a védekező 
és folyamatosan hátráló sértettet. Ezután tettének következményétől megrémülve 
a kést édesanyjának, átadta, és az udvarra menekült. Miközben az édesanyja 
mentőt hívott, a vádlott visszatért, közreműködött a sértett nyugalmi állapotba 
helyezésében és vérzésének csillapításában. 
 
A szúrás következtében a sértett a has bal oldalának elülső hónaljvonalában lévő 
bordaív alatti hasüregbe hatoló szúrt, szúrva metszett – következményes 
vékonybélsérüléssel, hasüregi vérzéssel járó –, életveszélyes sérülést szenvedte el. 
Az elszenvedett sérülésnél súlyosabb sérülés keletkezésének közvetlen, reális 
lehetősége fennállott, melynek elmaradása annak köszönhető, hogy a sértett a 
sérülés elszenvedését követően rövid időn belül célszerű, szakszerű orvosi 
ellátásában részesült. A sérülés nyolc napon túl gyógyuló, tényleges gyógytartama 
szövődménymentes gyógyulás esetén mintegy 30 nap. 
 

Megjegyzés: 
A sajtó és hallgatóság részvétele regisztrációhoz kötött. További információ: 
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio 

https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio


  

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia 
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+36-30-84-88-619 

KustosA@birosag.hu 
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Az ügy lényege: 

 
A vádlott 2019. márciusától napjától a sértett kft. vezető tisztségviselője, ügyvezető 
igazgatója volt. 
 
A vádirati tényállás lényege szerint vádlott munkavégzése során kiküldetéseken 
vett részt. Ezek elszámolása úgy történt, hogy havi rendszerességgel e-mailben 
elküldte a kiküldetések adatai t, ami alapján kiállításra került az adott hónapra a 
kiküldetési rendelvény, majd azt továbbították a bérszámfejtésnek; ezt követően 
került kifizetésre a kiküldetési díj a vádlottnak. A vádlott több esetben a valóságban 
meg nem történt kiküldetésekről adott adatokat, amik alapján elkészültek a 
kiküldetési rendelvények, és a vádlott részére jogosulatlanul került kifizetésre a 
kiküldetési díj. A vádlott ezzel 2019. április és 2020. január hónapja között összesen 
395.468 Ft kárt okozott a sértettnek, mely nem térült meg. 
 
Emellett a sértett folyószámlájához a vádlott 2019 májusa és 2020 márciusa 
hozzáfért, a számlához tartozó bankkártya rá volt bízva, azonban abból kizárólag a 
sértett működésével kapcsolatos, azzal összefüggő kiadásokat teljesíthetett. A 
vádlott 2019 októberében és novemberében a fenti bankkártyát több alkalommal 
magáncélra használta, ezzel összesen 423.544 Ft kárt okozott a sértettnek, melyből 
2019. október 22. napján 276.565 Ft-ot megtérített. 

 

Megjegyzés: 

 
A sajtó és a hallgatóság részvétele regisztrációhoz kötött.  
További információ: 
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio 
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sajtótitkár 

+36-30-84-88-619 

KustosA@birosag.hu 

https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio


 


