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Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1. szám) földszint 018. számú
tárgyalóterme

fiatalko
rú L. M. 
és négy 
társa

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének

kísérlete és más
bűncselekmények

2019. április 02. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:

A főügyészség fiatalkorú L. M. I. rendű és L. A. II. rendű vádlottakat társtettesként
elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, H. L. III. rendű
vádlottat társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kí-
sérletével, társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével és
további egy rendbeli súlyos testi sértés bűntettének kísérletével, L-né H. M. IV.
rendű vádlottat társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntetté-
nek kísérletével és társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísér-
letével, míg fiatalkorú D. J. V. rendű vádlottat társtettesként, csoportosan és fel-
fegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével vádolja.

A vádlottak rokonok, a II. rendű és a IV. rendű vádlottak házastársak, az I. rendű
vádlott pedig a fiuk. A III. rendű és a IV. rendű vádlottak testvérek, az V. rendű
vádlott pedig egy harmadik testvérük fia. A vádlottak és a sértettek családja egy-
mással haragos viszonyban voltak.

2015. március 10-én 15 óra körül Pétervásárán O. P. sértett szóváltásba kevere-
dett a vádlottakkal. A II. rendű vádlott ököllel arcon ütötte a sértettet, majd a ru-
hájánál fogva behúzta az udvarukra, ott dulakodtak, a földre estek, és eközben a
IV. rendű vádlott egy karóval ütötte a sértettet. A sértettet az I. rendű vádlott is
bántalmazta, ő ököllel ütötte meg a sértettet, majd a földön megrugdosta őt. A
bántalmazás során a IV. rendű vádlott az udvaron felkapott egy, körülbelül 30 cm
nyélhosszúságú fejszét, és azt a sértett felé lendítette, de a fejsze kiesett a IV. ren-
dű vádlott kezéből. A II. rendű vádlott felvette a fejszét, és a fejsze fokával egy-
szer fejen ütötte a sértettet, ekkor a sértett elájult. A vádlottak udvarára érkezett
a III. rendű vádlott is, és a már éppen magához térő sértettet a nála lévő karóval
egyszer fejbe, majd pedig lábon ütötte. A bántalmazás során O. P. sértett nyolc
napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és fennállt a reális lehetősége súlyosabb,
akár közvetlen életveszélyt okozó sérülés keletkezésének, mely csak a véletlen-
nek köszönhetően maradt el. Amikor az I. rendű vádlott O. P. sértettet berángatta
az udvarra, O. A. sértett azonnal utánuk ment,  hogy O. P. sértettnek segítsen,
ezért a földön ráfeküdt, hogy így védje őt. A IV. rendű vádlott a karóval megütötte
O. A. sértettet is. A III. rendű vádlott észrevette, hogy több személy a sértettek se-
gítségére siet, ezért kiugrott a kapu elé, és több személyt karóval és ököllel meg-
ütött. Az V. rendű vádlott a nála lévő karóval ütötte a földön fekvő egyik sértettet.
A fejsze ismét a IV. rendű vádlott kezébe került, aki azzal kiszaladt az utcára, és O.
R. sértett fejére ütött, de a sértett feltette a kezét, így a fejsze a sértett tenyerét
sértette meg. A vádlottak cselekményét az utcában lakók közül többen észlelték,
az bennük félelmet és riadalmat keltett.



Megjegyzés: Folytatólagos nyilvános tárgyalás. 

A bíróság a bizonyítást további tanúk kihallgatásával folytatja.

Infor-
máció:

Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő
+36 -30-577-8419
puskascsilla@egrit.birosag.hu

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. ÁPRILIS 04. (CSÜTÖRTÖK)                                                                                                    



Egri  Törvényszék (Eger,  Barkóczy  utca 1.  szám)  földszint  18.  számú
tárgyalóterme

Ifj. F. I.
és 
társa

Emberölés bűntettének
kísérlete és más

bűncselekmények

2019. április 04. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:

A főügyészség ifj. F. I. I. rendű vádlottat társtettesként elkövetett emberölés bűn-
tettének kísérletével,  közúti  veszélyeztetés  bűntettével  és  rongálás  vétségével,
míg id. F. I. II. rendű vádlottat társtettesként elkövetett emberölés bűntettének kí-
sérletével vádolja.

A II. rendű vádlott az I. rendű vádlott apja. Az I. rendű vádlott más büntetőeljárás-
ban fogva volt, ezalatt az élettársa a tudta nélkül szerelmi kapcsolatot létesített a
sértettel. Az I. rendű vádlott a szabadulását követően tudomást szerzett erről a
viszonyról. Az I. rendű vádlott élettársa az I. rendű vádlott szabadlábra kerülése
után a sértettel a kapcsolatot nem kívánta folytatni. 2016. június végén az I. ren-
dű vádlott és az élettársa éppen kipakoltak a gépkocsijukból, amikor a sértett a
járművével néhány percen belül kétszer is elhajtott mellettük, és a leengedett ab-
lakon keresztül azt mondta az I. rendű vádlott élettársának, hogy „szeretlek”. Ez-
után az I. rendű vádlott egyedül indult el a kocsijával. Az I. rendű vádlott és a sér-
tett az egyik úton találkoztak, ekkor a két jármű előbb egymással szemben meg-
állt, majd az I. rendű vádlott szándékosan nekivezette a járművét a sértett sze-
mélygépkocsijának. Az I. rendű vádlott folyamatos gázadással tolta maga előtt a
sértett járművét, melyet a sértett intenzív fékezéssel próbált megakadályozni. A
sértett járműve az egyik kereszteződésnél kifordult az I. rendű vádlott személy-
gépkocsija elől, majd az I. rendű vádlott járműve egy erősen ívelt jobbra kanyaro-
dást követően az árokba került. Az ütközés következtében személyi sérülés nem
történt, a sértett járművében azonban 185.000,- forint kár keletkezett. Az I. rendű
vádlott a cselekményével a sértett és utasa testi épségét közvetlen veszélynek
tette ki. Miután mindkét személygépkocsi megállt, a sértett utasa kiszállt a jármű-
ből, és elszaladt, míg a sértett szintén futva próbált menekülni, de elcsúszott, és
az árokba esett. Ekkor az I. rendű vádlott és az időközben a szomszédos lakóhe-
lyéről a helyszínre érkező II. rendű vádlott a sértett után indultak, és őt utolérve
egy-egy kisbaltaszerű eszközzel ütlegelni kezdték. A vádlottak a bántalmazás so-
rán a balta élét és tompa részét egyaránt használták, miközben egymást kölcsö-
nösen a sértett megölésére buzdították. A sértett a bántalmazás következtében
nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a nyílt koponyatörése közvetett
életveszélyt eredményezett, és reálisan fennállt a ténylegesnél súlyosabb, közvet-
len életveszéllyel vagy halállal járó sérülések bekövetkezésének a lehetősége is,
melyek elmaradása nem a vádlottak magatartásán múlt. A vádlottak a cselekmé-
nyükkel annak hatására hagytak fel, hogy a sértett rokonai és ismerősei a hely-
színre érkeztek.

Megjegyzés: Nyilvános tárgyalás. A bíróság a bizonyítást további tanúk kihallgatá-
sával folytatja.
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Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő
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puskascsilla@egrit.birosag.hu
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