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Az ügy lényege: 

A vádlott  2015 májusában feltételes  kedvezménnyel  szabadult  az  élet  elleni
bűncselekmény miatt vele szemben kiszabott fegyházbüntetésből. Az özvegy 68
éves sértett a házába fogadta, azzal a feltétellel, hogy a vádlott segít a ház körüli
munkák elvégzésében. 
A vádlott 2017 augusztusában beletörte a kulcsot a sértett garázsának zárszer-
kezetébe, majd az ajtót felfeszítette és ugyancsak felfeszítette a kazánház ajta-
ját. Ezután elment otthonról és egy barátjával hazatérve a teraszon szeszes italt
fogyasztott. A sértett ekkor szóvá tette a vádlottnak, hogy idegeneket visz a ház-
hoz, sértő szavakkal illette őt és a barátját, akik együtt távoztak a házból. A vád-
lott később visszatérve a bejárati ajtót berúgta. A sértett ekkor ebéddel kínálta
a vádlottat, aki az étel mellé további alkoholt fogyasztott. Ennek hatására még
agresszívebbé vált és felelősségre vonta a sértettet, amiért megsértette a barát-
ját és számonkérte őt. Ezután felugrott az asztaltól és úgy megrúgta az asztal
lapját, hogy az berepedt, majd három szék lábát eltörte. A sértett rászólt a vád-
lottra, erre ő megragadta a sértett karjait és kirántotta a konyhából az előszo-
bába, ahol egy alkalommal a könyökével megütötte a sértett jobb szemhéját,
ami felrepedt. Ezután dühében összetört néhány bútort, majd azzal fenyegette
meg a sértettet, hogy "Mindjárt felhozom a láncfűrészt, elvágom a nyakadat és
kidobom az utcára a fejedet!"
A sértett 2017.  augusztus végén azzal  adott át a vádlottnak 10.000,-  Ft-ot,
hogy  váltassa  fel.  A  vádlott  elment  otthonról,  majd  ittas  állapotban
hazatérve csak 2.000,- Ft-ot adott át a sértettnek. Mikor ezt a sértett számon
kérte  rajta,  a  vádlott  visszavette  a  2.000,-  Ft-ot  és  elment  a  kocsmába.  A
vádlott  által  korábban elkövetett  rongálás  és  bántalmazás  miatt  a  sértett
telefonon rendőri segítséget kért. A kiérkező rendőrökkel közölte, hogy fél a
vádlottól,  beszéljenek vele,  de feljelentést  nem kívánt tenni.  A rendőrök a
kocsmában  igazoltatták  a  vádlottat  és  figyelmeztették  a  jogkövető
magatartásra. A vádlott hazatérve kulcsra zárta a bejárati kaput és számon
kérte  a  sértetten  a  rendőri  intézkedést,  közben  folyamatosan  kiabált  és
szidalmazta  a  sértettet.  Dühében  megrúgta  a  konyhaasztalt,  amelynek  a
lapja  berepedt.  Ezután  megragadta  a  sértett  karjait  és  kirángatta  az
előszobába.  A  vádlott  fenyegetéseit  meghallotta  egy,  a  szomszéd ingatlan
udvarán  tartózkodó  tanú,  aki  értesítette  a  rendőrséget.  A  sértett  közben
gázsprayt fújt  a vádlott arcába, amitől  az még indulatosabb lett,  elkapta a
sértett vállát, lelökte a földre, és a lábán lévő acélkaplis orrú munkavédelmi
bakanccsal  testszerte  – elsősorban a  fején  – megrugdosta a földön fekvő,
védekezésre idős koránál, testalkatánál fogva korlátozottan képes sértettet,
miközben  azt  kiabálta:  "Megdöglesz!".  Ezután  lehajolt  a  sértetthez,



megragadta  a  nyakát  és  fojtogatni  kezdte  őt.  Közben  a  kiérkező
rendőrjárőrök a bejárati ajtó kinyitására szólították fel a bent tartózkodókat.
Ezt észlelve a vádlott felhagyott a fojtogatással, majd két alkalommal nagy
erővel fejen rúgta a sértettet. A sértett ezután a bejárati ajtóhoz kúszott és
beengedte a rendőröket,  akik a vádlottat elfogták. A vádlott bántalmazása
következtében  a  sértett  zúzódásos  sérüléseket  és  az  arckoponyacsontok
többszörös törését szenvedte el.
 
Megjegyzés  : A vádlott kihallgatása várható.

Információ: dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
06-30/237-5069
laczkoh@veszpremvb.birosag.hu


