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Pécsi Ítélőtábla  

Bf.I.29/2021. életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette 2021. október 5. 

9 óra   
nyilvános ülés 

földszint I. számú tárgyalóterem 

 

A Szekszárdi Törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott (46 éves, 

sokszorosan büntetett előéletű férfi), akit korábban emberölés, rablás és testi sértés miatt 

ítéltek el, utolsó büntetéséből 2018 októberében szabadult.  

2020. március 20-án favágásban segített a 62 éves, számos betegség – többek között 

végstádiumú daganatos állapot – miatt szemmel láthatóan fizikailag gyenge, elesett, 

lesoványodott sértettnek. A délelőtti munkáért a vádlott 8.000 forintot kapott, melyet 

részben italra költött. Az esti órákban a vádlott ittas állapotban visszatért a sértett házához, 

további pénzt követelt tőle. A sértett állította, hogy nincs több pénze, mire a vádlott ököllel 

többször fejbe ütötte. A sértett az ütésektől földre került, ahol a vádlott tovább ütötte a fejét 

és arcát, közben azzal fenyegette, ha nem adja át a pénzét megöli.  A vádlott átvizsgálta a 

sértett pénztárcáját, de abban nem talált semmit. Emiatt még jobban indulatba jött. Késsel 

is fenyegette a földön fekvő, védekezésben elfáradt, ellenállni képtelen sértettet. Majd - 

mivel nem kapott pénzt - a sértettel szemben nemi erkölcs elleni bűncselekményt is 

elkövetett. 

A sértett kihasználva, hogy a vádlott kiment az udvarra, értesítette a rendőrséget. A 

kiérkező járőrök a vádlottat a lakásban tetten érték. 

A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes agyzúzódást szenvedett, néhány héttel 

a cselekmény után - sorsszerű megbetegedései miatt - elhunyt. Halála nem hozható 

összefüggésbe a vádlott cselekményével.   

A vádlott ezen túlmenően több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett lakóhelyén. 

A Szekszárdi Törvényszék a vádlottat bűnösnek mondta ki életveszélyt okozó testi sértés 

bűntettében, rablás bűntettének kísérletében, szexuális erőszak bűntettében, kifosztás 

bűntettében, lopás bűntettében és vétségében. Ezért mint erőszakos többszörös visszaesőt 

18 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, azzal, hogy a vádlott feltételes 

szabadságra nem bocsátható. 

A törvényszék ítélete ellen az ügyészség jelentett be fellebbezést a vádlott terhére, a 

büntetés súlyosítása végett, míg a vádlott és védője a szexuális erőszak bűntette miatt 

felmentésért, egyebekben enyhítésért élt jogorvoslattal. 

Információ: Hornokné dr. Décsei Katalin  
sajtótitkár 
30/6315053 
sajto_pitb@birosag.hu 
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Pécsi Ítélőtábla  

Bf.I.32/2021. életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette 2021. október 5. 

13 óra   
nyilvános ülés 

földszint I. számú tárgyalóterem 

 

A Szekszárdi Törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott (24 éves, 

többszörösen büntetett előéletű férfi) korábbi büntetéséből 2018 októberében szabadult. 

2019. szeptember 3. napján felkereste apját, a II.r. vádlottat (45 éves, büntetlen előéletű 

férfi). Együtt italoztak, ennek során a II.r. azt mondta, hogy a sértett és társai néhány héttel 

korábban megverték őt. Az ittas állapotban levő I.r. vádlott hazafelé találkozott a közelben 

dolgozó sértettel, akit számonkért az apja bántalmazása miatt. A sértett tagadta a II.r. 

vádlott megverését, mire az I.r. vádlott szidalmazni kezdte, majd felindultságában legalább 

három alkalommal, ebből kétszer igen nagy erővel, ökölbe szorított kezével a vele szemben 

álló férfi arcába vágott., 12 hét gyógytartamú többszörös–darabos arccsonttörést és 

állkapocscsont törést okozva neki. A harmadik ökölütés után a sértett először nekiesett a 

kerítésnek, majd hanyatt vágódott úgy, hogy a bal halánték-nyakszirt tájéka nagy erővel 

csapódott a füves, helyenként téglával kirakott talajnak és nyomban elveszítette az 

eszméletét. Az elesés következtében a sértett összességében 3-4 hónap gyógytartamú 

agykoponya törést és agyzúzódást szenvedett el.  

A sérülések közvetlen életveszélyt, súlyos egészségromlással és maradandó 

fogyatékossággal járó állapotot eredményeztek a sértettnél, de ennek kialakulásában 

korábbi betegsége és alkoholizáló éltmódja is szerepet játszott. 

Az I.r. és II.r. vádlottak az eszméletlen sértettet közeli házuk udvarára vitték és a földre 

fektették. A sértett magatehetetlen, önmentésre képtelen állapotát látta a III.r vádlott (38 

éves, büntetlen előéletű, Tolna megyei nő) is, a II.r. vádlott felesége. Egy idő után a 

sértettet, aki eszméletét továbbra sem nyerte vissza, kivitték az utcára és magára hagyták. 

A sértetthez a korábbi bántalmazást észlelő tanú hívott segítséget. 

A Szekszárdi Törvényszék az I.r. vádlottat bűnösnek mondta ki életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettében. ezért mint különös visszaesőt 4 év börtönre és 5 év közügyektől 

eltiltásra ítélte. A II.r. és III.r. vádlott bűnösségét segítségnyújtás elmulasztásának 

vétségében állapította meg, a II. rendű vádlottat 1 év, a III.r. vádlottat 8 hónap fogházra 

ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását a II.r. vádlott esetében 4 évi, a III.r. vádlott 

esetében 2 évi próbaidőre felfüggesztette.  

A törvényszék ítélete ellen az ügyészség jelentett be fellebbezést az I.r. vádlott terhére, a 

büntetés súlyosítása végett. A II.r. és a III.r. vádlott vonatkozásában az ítélet jogerőre 

emelkedett. 

 

Információ: Hornokné dr. Décsei Katalin  
sajtótitkár 
30/6315053 
sajto_pitb@birosag.hu 
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