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Pécsi Ítélőtábla  

Fkf.I.69/2019. 

emberölés bűntettének kísérlete 
2020. szeptember 15. 

9 óra 
nyilvános ülés 

I. emelet 12. számú tárgyalóterem  

A Pécsi Törvényszék által megállapított tényállás szerint 2015. június 26-án este a négy 

fiatalkorú vádlott és felnőtt társuk szórakozni indultak Pécsett. A belvárosban több 

szórakozóhelyen jártak, és utcán is fogyasztottak boltban vásárolt szeszes italt. Közülük 

néhányan enyhén ittas állapotba kerültek. Éjfél után – az egyik szórakozóhely bejáratának 

közelében, - ahol nagy számú, főként fiatal tartózkodott - az I.r. vádlott megtámadott egy 

külföldi férfit, őt egy bottal megütötte. Az I.r. vádlott erőszakos magatartását látta az 1. sz. 

sértett, aki az öt fős társaság közelébe ment és szóvá tette cselekményüket. Az 1. 

sz.  sértettet a vádlottak megtámadták, többször megütötték, majd az I.r. vádlott az ütéseitől 

már földre került sértettet több alkalommal meg is rúgta, csak társai közbelépésére hagyta 

abba a verést. Az 1. sz. sértett bántalmazását több személy látta, a földön fekvő sértettet 

felsegítették, sérüléseit próbálták ellátni. Néhány perc eltelte után a vádlottak, akik a 

helyszínt nem hagyták el, ismét az 1. sz. sértettre támadtak, újra megütötték és megrúgták. 

A segítségére siető 2. sz. sértettet a II.r. vádlott olyan erővel ütötte meg, hogy elesett és 

elvesztette az eszméletét. Ekkor érkezett a helyszínre a 3. számú sértett és társasága. A 

főként orvostanhallgatókból álló társaság látva a földön fekvő és vérző 1. és 2. sz. 

sértetteket a segítségnyújtás szándékával a még részben zajló verekedés közelébe ment. 

Ekkor a földön félig ülő, félig fekvő helyzetben levő 1. sz. sértett az I.r. vádlott lábát fogta, 

aki a fogásból nem tudott szabadulni, ezért elővette zsebkését és azzal közepes erővel 

négyszer hátba szúrta az 1. sz. sértettet. A szúrások hatására az 1. sz. sértett az I.r. vádlottat 

elengedte. Ezt követően az I.r. vádlott a közvetlen közelébe kerülő 3. sz. sértettet a késével 

hasba szúrta, majd társai után szaladva a helyszínről elmenekült.  

Az 1. és 3. sz. sértettek közvetlen életveszélyes sérüléseket szenvedtek, életüket a gyors 

orvosi beavatkozás mentette meg.  A 2. számú sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

A Pécsi Törvényszék a fiatalkorú I.r. vádlottat több ember sérelmére elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete miatt 7 év 10 hónap fiatalkorúak börtönére és 7 év közügyektől 

eltiltásra ítélte. A szintén fiatalkorú II.r. vádlottat 2 év,  a III.r. vádlottat 1 év, a IV.r. 

vádlottat 9 hónap, a felnőtt V.r. vádlottat 11 hónap börtönre ítélte, garázdaság bűntette és 

testi sértés vétsége miatt. A szabadságvesztés büntetéseket az elsőfokú bíróság a II.r., a 

III.r., a IV.r. és az V.r. vádlott esetében próbaidőre felfüggesztette, esetükben az ítélet 

jogerőre emelkedett.  

A törvényszék ítélete ellen az ügyészség az I.r. vádlott terhére hosszabb tartamú 

szabadságvesztés kiszabásáért, a vádlott és védője eltérő minősítésért – mivel a 3. számú 

sértett megszúrását az I.r. vádlott tagadta – és enyhítésért jelentett be fellebbezést.  

Információ: Hornokné dr. Décsei Katalin  

sajtótitkár 

30/6315053 

sajto@pitb.birosag.hu 
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2020.09.18. 
 

Pécsi Ítélőtábla  

Bf.II.48/2019. 

kábítószer-kereskedelem bűntette 
2020. szeptember 18. 

9 óra 
nyilvános ülés 

I. emelet 12. számú tárgyalóterem  

A Pécsi Törvényszék által megállapított tényállás szerint az I.r. vádlott 2013 . óta 

ismeretlen forrásból ún. designer drogokat szerzett be, melyeket különböző 

honlapokon keresztül hirdetett eladásra. A hirdetésekben kihangsúlyozta, hogy azok 

az anyagok, amelyeket árul legálisak, vagyis büntetőjogi jogkövetkezmények nélkül 

megvásárolhatók és fogyaszthatók, nem szerepelnek semmilyen jogszabályban 

meghatározott tiltólistán. 

2014-ben az I.r. vádlott megállapodott a II.r. vádlottal,  hogy azt követően ő is 

közreműködik e tevékenységében. Ekkortól az I.r. vádlott által beszerzett szereket a 

II.r. vádlott tárolta előbb saját, majd az I.r. vádlott által bérelt és a II.r. vádlott által 

használt lakásban. A II.r. vádlott szerezte be a különböző adalék-, illetve 

csomagolóanyagokat, a szereket az I.r. vádlott utasításainak megfelelően kikeverte, 

hígította, mérlegelte és csomagolta. A csomagokat átadta az I.r. vádlottnak vagy saját 

maga juttatta el a megrendelőkhöz postai úton. A II.r. vádlott a közreműködéséért 

előbb kisebb pénzösszegeket, illetve saját használatára bódító szereket kapott, később 

kizárólag pénzt. A vádlottak 2014. júniusa és 2015. februárja között mintegy 5600 

csomagot adtak fel. 

Több megyében bűnügyi információk alapján nyomozást indítottak és házkutatásokat 

tartottak, amelynek eredményeként 2015. februárjában rendőri akciót hajtottak végre  

a II.r. vádlott által használt lakásban. Ennek során mindkét vádlottat őrizetbe vették. 

A rendőrök által lefoglalt anyagok között volt olyan, ame ly nem minősült 

kábítószernek vagy új pszichoaktív anyagnak, volt olyan, amely a lefoglaláskor nem 

minősült annak, azóta azonban már igen. A lefoglalt és kábítószernek minősülő 

anyagok tiszta hatóanyag-tartalma külön-külön is meghaladta a jelentős mennyiség 

alsó határát, együttesen az alsó határ mintegy 444%-át tette ki. 

A Pécsi Törvényszék az I.r. és a II.r. vádlottat társtettesként , jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében, valamint társtettesként 

elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért 

az I.r. vádlottat 8 év fegyházra és 8 év közügyektől eltiltásra, míg a II.r. vádlottat 7 év 

fegyházra és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlottak a büntetés ké tharmad 

részének kitöltését követően bocsáthatók feltételes szabadságra.  

Az ítélet ellen az I.r. vádlott és védője részfelmentésért és enyhítésért, míg a II.r. 

vádlott védője eltérő minősítésért és enyhítésért jelentett be fellebbezést.  

Információ: Hornokné dr. Décsei Katalin  

sajtótitkár 

30/6315053 

sajto@pitb.birosag.hu 
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