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H. I. vádlott Súlyos testi sértés 
bűntettének kísérlete 
és más 
bűncselekmény 

2018. 05. 08. 9.00

Az ügy lényege: 

A vádlott (1975) az édesanyjával, a testvérével és a nagymamájával élt
együtt Mohán. Köztudott volt, hogy a vádlott és a testvére is alkoholt fo-
gyasztanak. A vádlott 2015 őszétől 2016. február 21-ig terjedő időszak-
ban a rendszeresen elfogyasztott alkohol hatására egyre ingerültebbé,
agresszívabbá vált, ilyenkor édesanyjával és testvérével szemben erő-
szakosan viselkedett. A nehéz és bizonytalan mozgású édesanyját rend-
szeresen ellökte, tudva, hogy könnyen egyensúlyát veszti, és a fzikális
bántalmazással  szemben védtelen.  A testvérével  szemben is  hasonló
magatartást tanúsított a vádlott, a körfűrésszel dolgozó öccsét szándé-
kosan meglökte, veszélyeztetve a testi épségét, gyakran fojtogatta, fe-
jét többször a falba verte olyan erővel, hogy lehullott a vakolat. A vád-
lott az édesanyját is fojtogatta. Agresszivitása szóban is megnyilvánult.
A vádlott egy alkalommal éjjel, az ittasságából eredő fgyelmetlensége
miatt az alvó öccse bal arcfelére lépett, aki nyolc napon túl gyógyuló
arccsonttörést szenvedett. 2015. november 3-án az otthon tartózkodó
családtagok tyúkot pucoltak, amikor a vádlott agresszív, előre kiszámít-
hatatlan indulatában a hirtelen magához vett késsel a testvéréhez lé-
pett és őt a jobb kar csuklójánál megszúrta. A vádlott 2016. január 12-
én a konyhában evett és beszélgetett az édesanyjával és a testvérével,
amikor egy váratlan pillanatban az ittas vádlott felállt és egy nyolc cm
pengehosszúságú kést magához véve a testvéréhez lépett és őt egy íz-
ben, közepes erővel a nyakának bal oldalán az állkapocsszöglet terüle-
tén megszúrta. A vádlott 2016. február 21-én szintén ittas volt, aminek
következtében a konyha padlójára  hányt.  Felszólította  az  édesanyját,
hogy takarítsa fel, akit a takarítás közben váratlanul fejbe rúgott. A sér-
tett megszédült nehezen kapott levegőt, átmenve a telekszomszédaitól
kért segítséget.

A fenti tényállás alapján a Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat 1 rb.
életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete, 1 rb. a bűncselek-
mény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérel-
mére elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete, 1 rb. gondat-
lanságból, védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sé-
relmére elkövetett súlyos testi sértés vétsége, 1 rb. az emberi méltósá-
got  súlyosan  sértő,  megalázó  és  erőszakos  magatartás  tanúsításával
megvalósított kapcsolati erőszak bűntette, valamint 1 rb. a közös gaz-
dálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javak elvonásával
és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek történő kitételével megvalósí-



tott kapcsolati erőszak bűntette miatt 5 év 6 hónap börtönbüntetésre és
7 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabad-
ságra nem bocsátható. 

Az ítélet ellen a vádlott és a védője1 jelentett be fellebbezést a minősí-
tés részbeni megváltoztatása, további enyhítés érdekében. 

Megjegyzés  : Ítélethirdetés várható.
Információ: Ferenczy Tamás

sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu 

2018. 05. 08.  

Győri Ítélőtábla Fsz. 1. sz. tárgyalóterem

Bf.4/2018. P. J. vádlott Emberölés 
bűntettének kísérlete 

2018. 05. 08. 10.30

Az ügy lényege: 

A vádlott (1959) 2016 márciusától a dunaújvárosi hajléktalan szállón élt.
2016. augusztus 27-én a vádlott és a szintén hajléktalan élettársa a bel-
városba mentek, ahol a vádlott nagy mennyiségű szeszesitalt fogyasz-
tott el.  Egy parkban akarták az éjszakát tölteni, mivel tudták, hogy a
vádlottat ittas állapotban a szállóra nem engedik be. Éjfél körül a vádlott
cigarettára akart gyújtani, ezért a közeli buszmegállóba ment tüzet kér-
ni. Visszafele eltévedt, a hajléktalan szálló kerékpártárolójához jutott el,
aminek a közelében beszélgetett és iszogatott P. G és D. J.-né. A vádlott
ittasságában összetévesztette D. J.-nét az élettársával, ezért féltékeny-
ségében támadólag, „megöllek” felkiáltással D. J.-né felé indult. Közbe-
lépett P. G. sértett, azonban ekkorra már a vádlott kezében volt a zsebé-
ből elővett 7 cm pengehosszúságú kés, amivel a sértettre támadt gyors
kaszaboló, illetve a felsőtestére irányuló célzott, szúró mozdulatokkal. A
vádlott a sértettet a fején, a nyakán több helyen megvágta a mellkasa
két oldalán és a hasán kis-közepes erővel megszúrta, illetve a sértett
kezét szintén megvágta. A sértett és D. J.-né mindeközben folyamatosan
ismételték, hogy D. J-né nem a vádlott élettársa. A sértett a hasát ért
szúrt sérülést megérezve a helyszínről elmenekült.

A fenti tényállás alapján a Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat em-
berölés bűntettének kísérlete miatt 7 év 6 hónap börtönbüntetésre és
10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott legkorábban a
szabadságvesztés  büntetés  kétharmad részének kitöltését  követő na-
pon bocsátható feltételes szabadságra. 

Az ítélet ellen a vádlott és a védő jelentett be fellebbezést enyhítés ér-

mailto:ferenczyt@gyoritb.birosag.hu


dekében. 

Megjegyzés  : Ítélethirdetés várható.
Információ: Ferenczy Tamás

sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu 

2018. 05. 09.  

Győri Ítélőtábla Fsz. 1. sz. tárgyalóterem

Bf.30/2018. S. L. vádlott   Emberölés bűntette és
más bűncselekmények

2018. 05. 09. 9.00

Az ügy lényege: 

A vádlott (1996) és várandós élettársa 2017 januárjától szívességi lakás-
használóként élt Perkátán. A vádlott 2016 decemberétől már nem ren-
delkezett rendszeres jövedelemmel. A vádlott 2017. február 10. előtt S.
B. I. sértettől pár alkalommal kölcsönkért 1-2 ezer forintot, egy esetben
a tartozását a vádlott édesanyja fzette meg a vádlott helyett. Utolsó al-
kalommal a sértett közölte, hogy többet nem ad a vádlottnak kölcsön. A
vádlott  2017. február 10. napján folyamatosan alkoholt fogyasztott.  A
vádlott elhatározta, hogy a sértett életének kioltása árán pénzt szerez
tőle, ezért magához vett egy 12,5 cm pengehosszúságú kést, majd elin-
dult a sértett otthonához. A vádlott a kerítésen átmászva jutott be a sér-
tett udvarába és ért a bejárati ajtóhoz, amikor is a kutyák ugatására a
bejárati ajtón éppen kilépő 85 éves sértettel szembe találkozott. A sér-
tett felszólította a kapucnit viselő vádlottat, hogy távozzon, a vádlott a
sértett élete kioltásának szándékával a sértett bal mellkasát a szívtájé-
kon megszúrta, majd futva elmenekült a kertek alatt. A vádlott a sértet-
től ötezer forintot vett el. A sértett bement a házba szólt az élettársá-
nak, hogy kirabolták és értesítse a rendőrséget, valamint a mentőket,
majd összeesett és az életét vesztette.

A fenti tényállás alapján a Székesfehérvári Törvényszék vádlottat előre
kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt 16 év
fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal,  hogy a
vádlott legkorábban a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének
kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. 

Az ítélet ellen az ügyész a minősítés megváltoztatása és a büntetés sú-
lyosítása miatt, míg a vádlott védője enyhítés érdekében jelentett be 
fellebbezést. 

Megjegyzés  : Ítélethirdetés várható.
Információ: Ferenczy Tamás

sajtószóvivő

mailto:ferenczyt@gyoritb.birosag.hu


0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu 

2018. 05. 09.  

Győri Ítélőtábla Fsz. 1. sz. tárgyalóterem

Bf.22/2018. F. Sz. vádlott
 

Életveszélyt okozó 
testi sértés bűntette  

2018. 05. 09. 14.00

Az ügy lényege: 

A vádlott (1971) és a barátja a tatai Öreg tó partján sétált, a vádlott ba-
rátjának csecsemőkorú kislányával  együtt.  A csónakháznál találkoztak
egy másik társasággal, akik között ott volt a vádlott barátjának állapo-
tos élettársa. A vádlott barátja nehezményezte, hogy az élettársa ide-
gen fúkkal  sétálgat  a tóparton.  A vádlott,  hallva a  szóváltást,  szidni
kezdte a barátja élettársát, aki szintén visszaszólt a vádlottnak. Később
ismét összefutott a két társaság, amikor a vádlott a barátja élettársához
odalépett és nagy erővel pofon ütötte, mert dühös volt rá, hogy koráb-
ban becsmérelte az édesanyját. A lány társaságában tartózkodó N. F. is
látta az esetet, aki felhívta édesapját N. Zs. sértettet és elmondta neki
mi történt és merre tart a vádlott. A sértett a vádlott keresésére indult
azért, hogy számon kérje és a rendőrség kezére adja. Megtalálva a vád-
lottat a sértett kérdőre vonta őt és közölte, hogy hívja a rendőröket. A
vádlott elfutott, a sértett üldözőbe vette, erre a vádlott futás közben elő-
vett egy kb. 7 cm pengehosszúságú rugós bicskát és kinyitotta. A sér-
tett utolérte a vádlottat, a vádlott a sértett bal hónalja alatt, a hónalj és
a mellkas találkozásánál hátba szúrta a sértettet. A vádlott ezután elme-
nekült,  a sértett  térdre rogyott.  A sértett  fa és a barátai  odaértek a
helyszínre, a sértett fa értesítette a rendőröket.

A  fenti  tényállás  alapján  a  Tatabányai  Törvényszék  a  vádlottat  mint
többszörös visszaesőt életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísér-
lete miatt 3 év fegyházbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte
azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. 

Az ítélet ellen a vádlott és a védő jelentett be fellebbezést felmentés ér-
dekében. 

Megjegyzés  : Ítélethirdetés várható.
Információ: Ferenczy Tamás

sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu 
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