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Pécsi Ítélőtábla  

Bf.II.36/2021. életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette és más bcs. 2021. december 17. 

9 óra   
nyilvános ülés 

földszint I. számú tárgyalóterem 

 

A Szekszárdi Törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott 2019. januárjában 

egy budapesti egyetemen térden rúgott egy hallgatót, majd több tűzjelző készüléket is 

működésbe hozott, végül pedig egy biztonsági őrt is bántalmazott, aki 8 napon belül 

gyógyuló sérülést szenvedett el. Szintén 2019. januárjában egy budapesti villamos-

megállóban szóváltást követően egy idős férfit bántalmazott. 

2019. októberében a vádlott valótlanul olyan bejelentést tett a rendőrségen, mely szerint őt 

egy kerékpáros megütötte és kirabolta. 2019. októberében a vádlott befogadott lakóházába 

egy a településen hajléktalan életmódot folytató férfit, akitől a lakhatásért cserébe azt kérte, 

hogy tartsa rendben a ház udvarát, szedje le a gyümölcsöket. 2019. november 2-án a vádlott 

és a sértett között nézeteltérés alakult ki, amelyet rövid szóváltás követett. A sértett emiatt 

el akarta hagyni a házat, de ekkor a vádlott a konyhaasztalról magához vett egy kést, 

mellyel a távozó sértettet egy alkalommal hátba szúrta. A sértett a szúrás következtében 8 

napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el, a szúrás jellegére, elhelyezkedésére és az 

elkövetési eszközre tekintettel azonban az életveszélyes sérülés elmaradása csak a 

véletlennek volt köszönhető. 

A Szekszárdi Törvényszék a vádlott bűnösségét életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérletében, hamis vád bűntettében, garázdaság vétségében és testi sértés bűntettében 

állapította meg, ezért őt 3 év 4 hónap börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.  

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője enyhítésért jelentett be 

fellebbezést. 

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

 

 

Pécsi Ítélőtábla  

Bf.II.40/2021. a választás, népszavazás és európai 

polgári kezdeményezés rendje elleni 

bűncselekmény 

2021. december 17. 

10 óra 15 perc  
nyilvános ülés 

földszint I. számú tárgyalóterem 

A Zalaegerszegi Törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott 2019 

szeptemberében 3 nagykanizsai hajléktalant azzal keresett meg, hogy jelentkezzenek be 

egy várföldei ingatlanba és az októberi önkormányzati választásokon az általa megnevezett 
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személyekre szavazzanak. A hajléktalanok elfogadták az ajánlatot, bejelentkeztek a 

nevezett ingatlanba, amiért fejenként 1.000 Ft-ot kaptak.  

2019. október 13-án a vádlott Nagykanizsáról Várföldére szállította a hajléktalanokat, 

közben ételt-italt vásárolt nekik, majd elmagyarázta nekik, hogy a választáson kikre kell 

szavazniuk. A szavazatok leadása után a vádlott a helyi italboltban még italt vásárolt a 

férfiaknak, átadott nekik fejenként 5.000 Ft-ot, majd visszaszállították őket Nagykanizsára.  

A Zalaegerszegi Törvényszék előkészítő ülésén a vádlott beismerte bűnösségét a vádban 

szereplő valamennyi cselekményben és a beismeréssel érintett körben a tárgyalásról való 

jogáról is lemondott. A törvényszék a vádlottat bűnösnek mondta ki választás, népszavazás 

és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény bűntettében, valamint 3 

rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében, ezért őt 1 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek 

végrehajtását 1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette. 

Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést. 

 

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