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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 
vádemelés az ismerősére hentesbárddal támadó domaszéki férfival szemben

A  Csongrád  Megyei  Főügyészség  vádat  emelt  a  Szegedi  Törvényszék  előtt 
emberölés bűntettének kísérlete miatt azzal a domaszéki férfival szemben, aki 2013. 
május 27. napján az esti órákban követett el bűncselekményt a vele egy ingatlanban 
élő sértett sérelmére. Vádlott este fél 11 óra körüli időben ittas állapotban bement a 
korábban aludni tért sértett lakrészébe, és a kezében egy mintegy 55 cm hosszú, 10 
cm szélességű hentesbárddal három alkalommal a sértett fejére sújtott. A sértettnek 
az volt a szerencséje, hogy felriadt a vádlott belépésére és megpróbált védekezni,  
ennek ellenére, miután felállt, még egyszer lesújtott a bárddal az arcára a vádlott. A 
cselekménynek úgy lett vége, hogy a sértett a folyosóra tolta ki a vádlottat, aki ezt  
követően elmenekült és a ház mellékhelyiségében bújt el, ahonnan őt az ingatlanban 
lakó harmadik személy által kihívott rendőrök előállították és őrizetbe vették. 

A sértettet kórházba szállították, ott sürgősségi műtéteket végeztek el rajta, életét a 
szakszerű  és  gyors  orvosi  ellátás  mentette  meg,  figyelemmel  életveszélyes 
állapotára. A többek között  orrcsonttörést,  állcsonttörést,  arccsonttörést szenvedő, 
valamint  három  fogát  is  elvesztő  sértettnél  nem  kizárt  az,  hogy  a  sérülések 
maradandó fogyatékossággal gyógyulnak. 

Az ügyészség a vádlottat emberölés bűntettének kísérletével vádolja, de figyelemmel 
arra, hogy beszámítási képessége a szakértői vélemények szerint kizárt és így nem 
büntethető, felmentését indítványozta a Szegedi Törvényszéknek azzal, hogy mivel 
tartani lehet attól, hogy a jövőben is hasonló jellegű erőszakos bűncselekményeket 
követ el, a bíróság rendelje el kényszergyógykezelését. 

A  vádlott  az  eljárás  kezdeti  szakaszában  előzetes  letartóztatásban  volt,  majd  a 
vádemeléskor  ideiglenes  kényszergyógykezelés  hatálya  alatt  áll  az  Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben. 

S z e g e d, 2013. december 13.  

Dr. Lőrinczy György
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