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Az ügy lényege: 

A vádlott fiatal  kora óta rendszeresen fogyasztott szeszesitalt.  A vádlott  hor-
gászbódéja M. Zs. sértett bódéjával szomszédos, 15 éve ismerték egymást. 2017
szeptemberében a vádlott ittas állapotban érkezett a sértett horgászstégéhez,
és a sértettől szeszesitalt kért. A sértett adott a vádlottnak egy doboz sört és
megengedte, hogy az asztalra kihelyezett szeszesitalból fogyasszon. A vádlott az
elfogyasztott alkoholtól rövid időn belül súlyos fokú alkoholos befolyásoltság ál-
lapotába került, ezért kinyitott egy kempingágyat és arra lefeküdt. Eközben M.
Zs. sértett horgásztársa – K. L. sértett – egy halat kapott, amelyet M. Zs. a hor-
gászbódé előtt guggolva tisztítani kezdett. A vádlott ezt a kempingágyról figyel-
te, majd onnan felkelt és "Megmutatom én nektek, hogy hogyan kell itt halat
pucolni!" felkiáltással, egy nyitott pengéjű, 10 cm pengehosszúságú zsebkéssel
váratlanul a M. Zs. sértett mögé lépett és egy hirtelen mozdulattal a kést a sér-
tett nyakán kb. 15 cm hosszan elrántotta. M. Zs. sértett érezte, hogy a vádlott a
torkát a gégéjénél elmetszi, ezért a kést magától eltolva felállt, majd a vádlottat
hanyatt lökte és az ott jelen lévő tanútól kért segítséget. A vádlott eközben fel-
állt  és  a  tanú felé  lépve  azt  mondta:  "  Megölök  mindenkit,  aki  mentőt  mer
hívni!". A tanú és M. Zs. sértett a tanú személygépkocsijához futottak, amellyel a
kórházba indultak. K. L. sértett észlelte M. Zs. bántalmazását, ezért a mobiltele-
fonján megkísérelte felhívni a mentőket. Ezt látva a vádlott megindult K. L. sér-
tett irányába és azt kiáltotta: "Mindenkinek elvágom a torkát, aki mentőt mer
hívni! Mindenkit megölök!". A sértett a horgászstégre hátrált a vádlott elől, aki
követte őt és a késsel szurkáló mozdulatokat tett a sértett felé. A sértett ekkor
megragadta a vádlott csuklóját és megpróbálta őt a vízbe lökni, de végül mind-
ketten a tóba estek. K. L. sértett a vízből kimenekülve a főút irányába szaladt, a
vádlott pedig a horgászbódéjához ment, lefeküdt és elaludt. A sérülés következ-
ményeként M. Zs. sértettnél nem alakult ki életveszélyes állapot, de a kés által
közvetített kis-közepes erőbehatás a nyaki erek, gége és légcső sérülésének kö-
vetkezményeként alkalmas volt életveszélyes sérülés okozására. 
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