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Megverte családját, majd késsel támadt testvérére
- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt
vádat a Nógrád Megyei Főügyészség M. Flórián (39) nagylóci lakos ellen, aki nyáron előbb
megverte élettársát és annak gyermekét, majd nyakon szúrta a testvérét.
A nyomozás során beszerzett adatok szerint M. Flórián vádlott 2013. nyarán az édesanyja nagylóci
lakóházának egyik szobájában élt az élettársával, valamint annak kisgyermekével, míg a ház többi
részében a vádlott testvére és beteg édesanyja – akit a vádlott bátyja ápolt – lakott.
M. Flórián 2013. június 10-én kora este igen súlyos fokú ittas állapotban összeveszett az
élettársával, akit kizavart a házból, miközben élettársa négy éves kisfiát megütötte, majd a pólójánál
fogva felemelte és a földhöz vágta, illetve a nőt is felpofozta.
Az asszony a gyermekével együtt elmenekült, M. Flórián pedig ezután összeveszett a konyhában
főző bátyjával, majd a jobb kezébe vett egy 11 cm pengehosszúságú kést, és a testvérére rontott. A
férfi menekülni próbált, de M. Flórián a késsel felé sújtott. A sértett a bal kezével elhárította az első
szúrást, de ezután a fájdalom miatt nem tudott védekezni, M. Flórián pedig újra, mégpedig ezúttal a
sértett nyakába szúrt.
Ezt követően a sértettnek sikerült az utcára menekülnie és ott egy a közelben lakó ismerősétől
segítséget kérnie.
A sértett szúrt illetve metszett sérülései nyolc napon belüli gyógytartamúak voltak, de az
igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint csak a szerencsén múlt, hogy M. Flórián támadása
nem okozott neki életveszélyes sérülést.
A Nógrád Megyei Főügyészség M. Flóriánt a bátyja sérelmére elkövetett életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének kísérletével, valamint a védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett
könnyű testi sértés bűntettével, továbbá az élettársa sérelmére elkövetett tettleges becsületsértés
vétségével vádolta meg.
Amennyiben a Balassagyarmati Törvényszék a terhére rótt bűncselekményekben bűnösnek mondja
ki M. Flórián vádlottat, vele szemben két évtől tizenkét évig terjedő börtönbüntetést szabhat ki.
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