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Pécsi Ítélőtábla  

Bf.III.54/2021. életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette 2022. február 1. 

9 óra  30 perc  
nyilvános ülés 

földszint I. számú tárgyalóterem 

A Szekszárdi Törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott (45 éves, 

sokszorosan büntetett előéletű, Tolna megyei férfi), akit korábban testi sértés és más 

erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek el, utolsó büntetéséből 2019. március 5-én 

szabadult.  

2019. július 20-án a délutáni órákban a vádlott egy szórakozóhely közelében találkozott a 

hajléktalan életmódot folytató 62 éves sértettel. Leültek egy padra, italoztak és 

dohányoztak. Ezt követően pontosan nem tisztázható okból a sértett elvette a vádlott 

cigarettáját és öngyújtóját. Az ittas állapotban levő vádlott ezt kifogásolta, a sértettel 

kiabálni kezdett, majd a fejét közepes erővel, több alkalommal megütötte, acélbetétes 

bakancsával legalább két alkalommal közepes erővel fejbe rúgta. Ezt követően a már 

magatehetetlen, fekvő sértettet tovább bántalmazta, ököllel a fején újra több alkalommal 

megütötte. A bántalmazást követően a mozdulatlanul fekvő sértett ruházatát átkutatta és a 

cigarettát magához vette. A sértett a bántalmazás következtében közvetlen életveszélyes 

koponyasérülést szenvedett, melynek gyógytartama 6-8 hét volt. 

A Szekszárdi Törvényszék a vádlott bűnösségét életveszélyt okozó testi sértés bűntettében 

és önbíráskodás bűntettében állapította meg, ezért mint visszaesőt halmazati büntetésül 4 

év börtönre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte, egyben elrendelte egy korábban kiszabott 

2 év tartamú, felfüggesztett szabadságvesztés-büntetés végrehajtását. 

A törvényszék ítélete ellen az ügyészség a vádlott terhére, a büntetés súlyosítása érdekében 

jelentett be fellebbezést. 

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

 

 

 

Pécsi Ítélőtábla  

Bf.III.63/2021. emberölés bűntette 
2022. február 1. 

11 óra  
nyilvános ülés 

földszint I. számú tárgyalóterem 

A Kaposvári Törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott (41 éves, büntetlen 

előéletű, Somogy megyei férfi) egy háztartásban élt testvérével és 1951-ben született 
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apjával, a sértettel. A vádlott és a sértett kapcsolata régóta rossz volt, mindketten italoztak 

és korábban is előfordult, hogy bántalmazták egymást. 

A vádlott 2021. január 18-án 16 óra tájban ért haza alkalmi munkavégzéséből. Napközben 

pálinkát ivott, majd hazaérkezése után az italozást folytatta, ittas állapotba került. 20 óra 

körül a ház előszobájában szóváltásba keveredett az ugyancsak ittas állapotban levő 

sértettel. A vita során a sértett ököllel közepes erővel megütötte a vádlott száját, mire a 

vádlott a sértettet az ágyra lökte. A sértett az ágyról felkelt, magához vett egy kalapácsot 

és azzal nagy erővel megütötte a vádlott jobb kezét. A vádlott ezt követően kivette a sértett 

kezéből a kalapácsot és ugyancsak nagy erővel fejbe ütötte a sértettet, aki az ütéstől az 

ágyra esett. A vádlott az ágyon fekvő, magatehetetlen sértettet tovább bántalmazta, feje bal 

oldalán nagy erővel legalább háromszor megütötte a kalapáccsal. Ezt követően magához 

vett egy baltát, és annak fokával is megütötte a sértettet, egy 16 cm pengehosszúságú késsel 

pedig nyakát három alkalommal – nagy-, közepes- illetve kis erővel - megvágta. A sértett 

a bántalmazás következtében számos fej-, koponya- és agysérülést szenvedett, perceken 

belül meghalt a vérbelehelés okozta fulladás miatt.  

A Kaposvári Törvényszék a vádlott bűnösségét különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntettében állapította meg, ezért őt 12 év fegyházra és 8 év közügyektől 

eltiltásra ítélte. 

A törvényszék ítélete ellen az ügyészség a vádlott terhére, a büntetés súlyosítása érdekében 

jelentett be fellebbezést. 

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