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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Bozótvágó késsel és húsfogó villával követelt pénzt a rokonaitól.
A Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás
bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt vádiratot nyújtott be a
Kiskunfélegyházi Járásbírósághoz egy férfi ellen, aki 2012. novemberében
Kiskunfélegyházán bozótvágó késsel és húsfogó villával követelt pénzt az
anyjától és nagynénjétől.
A vádlott és anyja, valamint anyjának húga közös udvarban, de külön lakrészekben
laktak Kiskunfélegyházán. A férfi 2012. november 5-én, este 9 óra körüli időben ittas
állapotban megjelent anyja lakrészében és indulatosan követelte, hogy anyja adja
oda a neki járó árvaellátás összegét, 50.000,- forintot. A férfi felkapott a
konyhapultról egy húsfogó villát és azzal fenyegette meg anyját, hogy megöli, ha
nem fizet. Ekkor azonban a sértett lánya – a vádlott testvére – közéjük állt, ezért a
vádlott beledöfött a falba a villával olyan erővel, hogy az kettétört. Mivel a sértett nem
fizetett, a vádlott a nyakát elkapta és szorítani kezdte, de megragadta a testvérének
a nyakát is.
A két nő emiatt átmenekült a vádlott nagynénjének lakrészébe, ahova a vádlott egy
bozótvágó késsel a kezében követte őket. Itt az ittas férfi nemcsak az anyjától,
hanem annak testvérétől is pénzt követelt, közben hadonászott a késsel és azzal
fenyegetőzött, hogy megöli őket, ha nem fizetnek. Ezek után a sértettek közös erővel
kituszkolták a lakrészből a vádlottat, aki dühében többször belerúgott és a bozótvágó
késsel beleszúrt az ajtóba, ami emiatt megrongálódott.
A vádlott anyja a cselekmény miatt látható sérülést nem szenvedett. A másik sértett,
a vádlott nagynénje 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett a nyakán, de nem
terjesztett elő magánindítványt könnyű testi sértés miatt a vádlottal szemben.
A szabadlábon lévő vádlottat a Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség felfegyverkezve
elkövetett önbíráskodás bűntettének kísérletén túlmenően súlyos fenyegetéssel
elkövetett zsarolás bűntettének kísérletével is vádolja.
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