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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Kettőt egy csapásra

A B.A.Z.  Megyei  Főügyészség  életveszélyt  okozó  testi  sértés  bűntettének  kísérlete  miatt 
emelt vádat egy 47 éves férfivel szemben 2013. november közepén.

2012.  november  21.  napján  a  vádlott  baráti  társaságban  italozott  egyikük  lakásán. 
Mindannyian  ittas  állapotban  voltak,  amikor  közöttük  veszekedés  alakult  ki  a  vádlott 
provokatív kijelentései  miatt.  Ennek során a vádlott  dulakodni  kezdett  a sértett  férfiakkal, 
majd egyiküket egy tűzifa darabbal fejbe is vágta. Ekkor a tőle erősebb testalkatú sértett őt a 
földre teperte és lefogta, majd távozásra szólította fel.

A férfi  hazament,  de vélt  sérelmei  megtorlása  érdekében magához vett  egy több mint  fél 
méter hosszú kardot és visszatért.  Belépve az épületbe a kardot feje fölé emelte majd egy 
alkalommal az ágyon ülő illetve fekvő két férfi felé sújtott.
A kard az ülő helyzetben lévő férfi fülét megvágta, majd onnan a fekvő férfi arcára csúszott. 
Ő az arcán szenvedett mintegy 17 cm hosszú vágott sérülést és járomcsontjának egy darabja is 
letört.

Ezután a vádlott  a fekvő férfit  testével védő sértettre még két alkalommal a kard lapjával 
ráütött, majd távozott a lakásból. Hazament, ahol feleségét arra kérte, értesítse a mentőket, 
mert megvágta a szomszéd férfit.

A kard markolatát elégette, a pengét az udvari wc-be dobta.

A sértett férfiak sérülései 4 hét alatt gyógyultak és nem voltak életveszélyesek. Ugyanakkor 
komoly orvosi ellátásra szorultak.

A vádlott beismerte a cselekmény elkövetését. A vádirati tényállást alátámasztja a sértettek 
vallomása, a helyszíni szemle adatai, az orvosi dokumentációk és a szakértői vélemény.

Amennyiben  a  bíróság  bűnösnek  találja,  2-től  8  évig  terjedő  börtönbüntetést  kiszabhat  a 
vádlottal szemben. A többszörös visszaeső vádlott eddig négyszer volt büntetve rablások, testi 
sértések és garázdaság miatt. 2010. augusztusában szabadult legutóbbi büntetéséből. Előzetes 
letartóztatásban várja a tárgyalás kitűzését.
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