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Az ügy lényege: 

I. és II. r. vádlottak 2016 őszén a hajnali órákban egy rendezvényről tartottak haza-
felé  ittas  állapotban,  amikor  a szolgálatban lévő és szolgálati  egyenruhát  viselő
rendőr sértettek igazoltatni akarták őket. A r.ftőrm sértett felszólította a felé közelítő
I. r. vádlottat, hogy álljon meg, de amikor az I. r. vádlott a sértett mellé ért, őt két
kézzel a vállai magasságában arrébb lökte, miközben azt mondta: „mi a f… szóra-
koztok, a fiam is rendőr!”. Ezután ment volna tovább, de a r.ftzls sértett, aki mindezt
látta, két kézzel megragadta, majd oldalirányba, a füves terület felé félrehúzta és a
földre vitte az I. r. vádlottat. Ezt követően a II. r. vádlott is a r.ftőrm sértett felé in-
dult,  majd  odaérve  két  kézzel  ököllel  a  mellkasa magasságában közepes  erővel
megütötte, aminek következtében a r.ftőrm sértett kibillent az egyensúlyából és hát-
ra kellett lépnie. A r.ftzls sértett ekkor otthagyta a földön fekvő I. r. vádlottat, majd a
II. r. vádlott és a r.ftőrm sértett mellé lépett. Ekkor a II. r. vádlott a ruhájánál fogva
megragadta a r.ftzls sértettet, melynek során leszakította az egyenruhája felső zse-
bét is. Ekkor a r.ftőrm és a r.ftzls sértettek a földre vitték a II. r. vádlottat, aki még
ezután is ellenszegült. Eközben az I. r. vádlott felkelt a földről, majd felismerve a
c.r.zls sértettet, elindult felé és durva, trágár szavakkal szidalmazta, melyet felszólí -
tás ellenére sem hagyott abba, majd hirtelen közepes erővel tenyérrel arcon ütötte
a c.r.zls sértettet, aki a földre vitte, majd a r.ftőrm sértett segítségével megbilincselte
az I. r. vádlottat. A vádlottak a fenti magatartásukkal a velük szemben jogszerűen
intézkedő rendőr sértetteket jogszerű eljárásuk alatt, illetve amiatt bántalmazták.

Az  elsőfokú  bíróság  a  vádlottakat  társtettesként  elkövetett  hivatalos  személy
elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért az I.  r.  vádlottat 1 év 6
hónap  – végrehajtásában  1  év  6  hónap  próbaidőre  felfüggesztett  –
szabadságvesztés büntetésre, a II. r. vádlottat 9 hónap – végrehajtásában 1 év
próbaidőre  felfüggesztett  – szabadságvesztés  büntetésre  ítélte.  A  bíróság
kötelezte  a  vádlottakat  a  büntetőeljárás  során  felmerült  bűnügyi  költség
megtérítésére, továbbá mindkét vádlottat előzetes mentesítésben részesítette.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, ellene a vádlottak és védőjük el -
sődlegesen felmentés, másodlagosan a kiszabott büntetés enyhítése miatt jelen-
tettek be fellebbezést.
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