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Bf.39/2018. Ny.  G.  I.  r.
vádlott 

Életveszélyt okozó 
testi sértés 
bűntettének kísérlete 
és más 
bűncselekmény 

2018. 06. 06. 11.30

Az ügy lényege: 

A vádlott (1988) 2015. október 23-án délután összetalálkozott a 95 szá-
zalékban látássérült sértettel, aki napi sétáját tette meg a győri Apor Vil-
mos iskola környékén. A vádlott csatlakozott a sértetthez azzal a céllal,
hogy pénzt kér tőle, illetve ha van nála pénz és azt nem adja önként, ak-
kor azt valamilyen módon elveszi. A vádlottal volt élettársa is, R. I. II. r.
vádlott, akit megkért, hogy fgyelje a környéket a lebukás elkerülése ér-
dekében. A vádlott belekarolva a sértettbe, őt egy földes útra vezette,
előttük ment a II. r. vádlott, akit a sértett nem észlelt. Az I. r. vádlott el-
kérte a sértett kabátját, amit a sértett nem adott oda, ezért őt a vádlott
váratlanul mellkason ütötte, amitől a sértett a földre esett. A földön fek-
vő sértettet az I. r. vádlott háromszor lábbal mellkason rúgta, a kabátját
a sértettől elvette, annak botját eltörte és eldobta. Ezután a sértettet az
I. r. vádlott felsegítette és a saját szakadt kabátját adta rá. Mindezt a II.
r. vádlott végignézte. A vádlottak a sértettet a kérésére egy rövid ideig
elkísérték, majd magára hagyták, a kabátját elvitték. A 80 éves sértett a
szegycsontja törését szenvedte el, amely sérülés 8 napon túl gyógyuló
volt. A bántalmazás módja alkalmas volt súlyosabb, életveszélyes sérü-
lés okozására is.

A fenti tényállás alapján a Győri Törvényszék az I. r. vádlottat mint több-
szörös visszaesőt életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete
és rablás bűntette miatt 13 év fegyházbüntetésre és 13 év közügyektől
eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsát-
ható. A törvényszék a II. r. vádlottal szemben bűnsegédként elkövetett
rablás bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárást megszüntette a
II. r. vádlott 2018-ban bekövetkezett halálára tekintettel.

Az ítélet ellen az I. r. vádlott és a védő jelentett be fellebbezést enyhítés
érdekében. 

Megjegyzés  : Ítélethirdetés várható.
Információ: Ferenczy Tamás

sajtószóvivő
0630/481-7354



ferenczyt@gyoritb.birosag.hu 
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Bf.22/2018. F. Sz. vádlott Életveszélyt okozó 
testi sértés 
bűntettének kísérlete 

2018. 06. 06. 13.30

Az ügy lényege: 

A vádlott (1971) és a barátja 2016. június 23-án a tatai Öreg tó partján
sétált, a vádlott barátjának csecsemőkorú kislányával együtt. A csónak-
háznál találkoztak egy másik társasággal, akik között ott volt a vádlott
barátjának állapotos élettársa. A vádlott barátja nehezményezte, hogy
az élettársa idegen fúkkal sétálgat a tóparton. A vádlott, hallva a szó-
váltást, szidni kezdte a barátja élettársát, aki szintén visszaszólt a vád-
lottnak. Később ismét összefutott a két társaság, amikor a vádlott a ba-
rátja élettársához odalépett  és nagy erővel  pofon ütötte,  mert dühös
volt rá, hogy korábban 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 vádlottat a sértett kérdőre vonta őt és közölte, hogy hívja
a rendőröket. A vádlott elfutott, a sértett üldözőbe vette, erre a vádlott
futás közben elővett egy kb. 7 cm pengehosszúságú rugós bicskát és ki-
nyitotta.  A sértett utolérte a vádlottat,  a vádlott a sértett bal hónalja
alatt, a hónalj  és a mellkas találkozásánál hátba szúrta a sértettet. A
vádlott ezután elmenekült, a sértett térdre rogyott. A sértett fa és a ba-
rátai 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  : Fellebbezett tárgyalás.
Információ: Ferenczy Tamás

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