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Az ügy lényege: 

 

J. G.-né 77 éves sértett közvetlen szomszédja a vádlottnak. J.G.-né 2018. december 

13. napján délelőtti órákban tűzifát szállíttatott az udvarába, a sértett kérésére N. K.-

né 74 éves sértettet,is ott tartózkodott az ügyletnél. Az L.G. tanú által vezetett 

teherautó betolatott a ház udvarába és annak hátsó részén leborította a földre a 

tűzifát. A két sértett a lakóházból kilépve tartott az autó felé. Ekkor a hátsó udvar 

felől a vádlott két kutyája a két sértetthez futott. A fehér-barna foltos kutya 

megragadta N. K.-né sértett bal csuklóját és marcangolni, rángatni kezdte, a fehér 

kutya nem támadott, hanem csak futkozott. A kutya támadását látva J. G.-né sértett 

egy műanyag rúddal a fehér-barna foltos kutya fejét ütötte, valamint segítségért 

kiabált. A teherautó sofőrje, L.G. tanú a gépkocsiból dudálással és kiabálással 

igyekezett segítséget hívni. Az állat N. K-né sértett csuklóját harapva rángatta a 

sértettet hátrafelé, majd a ház hátsó sarka körül a földre rántotta. A zajra átfutott N. 

P. tanú, aki egy deszkával próbálta ütlegelni a kutyát, végül a saját udvarából hozott 

át egy fejszét, melynek fokával többször fejbe vágta a támadó kutyát, mire az 

elengedte N. K-né sértett csuklóját. N. P. tanú J. G.-né sértettet az utcára küldte, míg 

a ház kapuit behúzva megpróbálta a kutyákat az udvaron belül tartani, amíg az 

időközben értesített mentők és rendőrök megérkeznek. 

J. G.-né sértett azonban – L. G. tanú, a teherautó sofőrje kiabálására, hogy az autóval 

ki tudjon járni – a nagykaput kinyitotta, ekkor a két kutya kifutott az utcára és a 

fehér-barna foltos kutya egyből támadt, J. G.-né sértett jobb combját megharapta. N. 

P. tanú észlelve az eseményeket a kutyákat visszakergette az udvarba, J. G.-né 

sértettet egy padra leültette – ahol az időközben odaérkező mentősök ellátták – és a 

kaput belülről becsukta. A kutyák közül a fehér-barna foltos a kerten keresztül 

hazament, míg a másik fehér kutyát a helyszínre érkező vádlott vitte haza a J. G.-né 

sértett udvarából. A kutyatámadás következtében N. K-né sértett olyan sérüléseket 

szenvedett, amelyek közvetett életveszélyt okoztak a sértettnél, a tényleges 

gyógytartam 4-5 hónapra tehető, és a kéz amputációja miatt a maradandó testi 

fogyatékosság is megállapítható. J. G.-né sértett a jobb combján keletkezett 

sérülések nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülések, a tényleges gyógytartam 2-4 

hónap. 
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