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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Magánlaksértés sarlóval és díszkarddal – vádemelés egy kalocsai testvérpár ellen

A Kalocsai  Járási  Ügyészség  magánlaksértés  bűntette  és  más  bűncselekmény 
miatt vádat emelt egy 27 éves kalocsai férfi és 31 éves testvére ellen, akik 2016. 
július  2-án  egy  korábbi  konfliktus  miatt  sarlóval,  vascsővel  és  díszkarddal 
felfegyverkezve  hatoltak  be  egy  kalocsai  ház  udvarára,  ahol  öléssel  is 
fenyegetőztek.

A 27  éves  férfi  és  31  éves  bátyja  2016.  július  2-án  délelőtt  elmentek  egy  kalocsai 
házhoz,  hogy az  ott  lakókon elégtételt  vegyenek  egy előző  napi  verekedés miatt.  A 
fiatalabb férfi egy sarlóval és egy vascsővel, míg bátyja egy díszkarddal felfegyverkezve 
érkezett. 

Haragosaik házához közeledve már kiabálták az ingatlan előtt álló sértett férfinek, hogy 
meg fogják ölni. Emiatt a sértett be is menekült a ház udvarára, ami a nagyanyjáé volt. A  
nagymama is kijött a házból a kiabálásra és unokáját a ház biztonságába menekítette, 
majd rázárta az ajtót.

A  felfegyverkezett  vádlottak  bementek  az  udvarra  és  kiabálva  keresték  a  házba 
menekülő férfit. Ekkor az asszony távozásra szólította fel őket. A testvérpár el is indult  
kifelé,  közben  a  házban  rejtőző  férfit  és  testvérét  öléssel  fenyegették.  Miután  a 
nagymama becsapta mögöttük a kisajtót, a fiatalabb vádlott visszafordult és megragadta 
az asszony haját.

Ekkor azonban az idősebb vádlott szólt a testvérének, hogy jönnek a rendőrök. Ennek 
hatására  a  27  éves  vádlott  elengedte  az  asszony  haját  és  távoztak  a  helyszínről. 
Távozóban még a fiatalabb férfi megfenyegette az asszony kiskorú lányunokáját, hogy 
ha hívni meri a rendőröket, levágja a fejét.

A vádlottak erőszakos fellépése a sértettekben komoly félelmet keltett. Az unokáit védő 
asszonyt a történtek annyira felzaklatták, hogy összeesett és kórházba kellett szállítani. 
A sértettek magánlaksértés és zaklatás miatt kérték a vádlottak megbüntetését.

A  jelenleg  szabadlábon  védekező  vádlottakat  a  járási  ügyészség  felfegyverkezve 
elkövetett magánlaksértés bűntettével és zaklatás vétségével vádolja, a fiatalabb férfinek 
egy  további  zaklatás  miatt  is  felelnie  kell.  Bűnösségük  kérdésében  a  Kalocsai 
Járásbíróság fog dönteni.
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