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A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2019 nyarán egy balatonfüredi bár teraszán tartózkodott, amikor szóváltásba 
került egy ismeretlen sértettel, akit ököllel úgy megütött, hogy a sértett elesett, a 
szemöldöke felrepedt. Az ismeretlen sértett további bántalmazását a szórakozóhelyen 
biztonsági őrök akadályozták meg úgy, hogy a vádlottat a szórakozóhelyről az utcára 
kikísérték, és távozásra szólították fel. A vádlott a biztonsági őrök magatartását 
sérelmesnek találta, ezért elhatározta, hogy rajtuk bosszút áll. 
A vádlott másnap többször felhívta egy ismerősét a biztonsági szolgálat vezetője 
telefonszámának megszerzése érdekében, aki azonban a telefonszámot nem adta 
meg, ezért a vádlott arra kérte ismerősét, hogy a biztonsági vezetőnek adja át az 
üzenetét, amely szerint beszélni akar vele annak érdekében, hogy az előző napon vele 
szemben intézkedő biztonsági őrök nevét megtudja, mert az egyiküket el akarja kapni, 
meg akarja verni. Az ismerős megígérte a vádlottnak, hogy az üzenetet átadja. 
A vádlott aznap az esti órákban egy diszkóban tartózkodott, ahol szintén az előző napi 
biztonsági őrök dolgoztak. A diszkóban tartózkodott a vádlott ismerőse is, akit a vádlott 
meglátott és felháborodott azon, hogy az ismerőse a biztonsági őrök elérhetőségét 
eltitkolta, emiatt telefonon felhívta a diszkóban lévő ismerősét és arra kérte, hogy 
menjen a diszkóval egy épületben található bárhoz, mert ott szeretne vele találkozni. 
Az ismerős elindult, a parkolóban a vádlott várta és felelősségre vonta, hogy miért 
hazudik, ököllel, nagy erővel megütötte az ismerőse arcát, aki az ütéstől a földre esett, 
majd felállt és a további bántalmazás elkerülése érdekében a helyszínről eltávozott. A 
vádlott az ismerősét azért bántalmazta, mert a biztonsági őrök személyazonosságára 
vonatkozó ismereteit előle elhallgatta és ezzel a vádlottnak a biztonsági őrökkel 
szembeni bosszúállási szándékát akadályozta. 
Az ismerős a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 
 
Ugyanezen éjszaka a diszkóban biztonsági őrként szolgálatot teljesítő egyik sértett 
tudomást szerzett arról, hogy a vádlott az ismerősét bántalmazta, ezért figyelmeztette 
őt, hogy erőszakos magatartása miatt nem mehet be olyan szórakozóhelyre, ahol ő és 
a másik sértett a biztonsági őr. Ekkor a vádlott elhatározta, hogy a két biztonsági őrt 
megöli. 
A vádlott hazament a lakására, ahol magához vette az engedéllyel tartott pisztolyát, 
amelynek tárjában éles lőszer volt. Az emberélet kioltására alkalmas pisztoly 
működőképes volt, amelyet a vádlott lövésre kész, kibiztosított állapotba helyezett, de 



csőre nem töltött. A pisztolyt a nadrágja övébe tűzte, majd visszament a diszkóhoz azzal 
a szándékkal, hogy a biztonsági őrökkel szemben a fegyvert használja. Amikor a vádlott 
visszaért a bár előtti parkolóhoz, a kibiztosított, éles lőfegyverrel megindult a diszkó 
bejárata felé. A bár biztonsági őre a diszkó bejáratánál állt, amikor a vádlott mellé ért, 
felhúzta a hasánál a pólóját azért, hogy a fegyver bemutatásával benne félelmet 
keltsen, és a diszkóba bejusson. A szemmel láthatóan ittas, bódult állapotban lévő 
vádlott kérdőre vonta a sértettet, hogy hol van a másik két biztonsági őr. A sértett arra 
kérte a vádlottat, hogy ne csináljon hülyeséget, menjen haza. A vádlott azonban a 
felszólításnak nem engedelmeskedett, a pisztolyáért nyúlt, megfogta azt és közölte, 
hogy „Most szétlövök mindenkit!”. A sértett meg akarta akadályozni, hogy a vádlott a 
pisztolyt elővegye és használja, ezért egyik kezével elkapta a vádlottnak a pisztolyon 
tartott kezét, aki továbbra is megkísérelte a kibiztosított pisztolyát elővenni, de azt nem 
tudta, mert a sértett a vádlott pisztolyt markoló kezét erősen lefogta, ezzel 
megakadályozta abban, hogy a pisztolyt a vádlott elővegye, és közben a vádlottat a bár 
bejárata felé tolta. Dulakodás közben a sértett a vádlott lefegyverzése érdekében a 
vádlott arcát, fejét ököllel megütötte, amelytől a vádlott a bár bejárata előtt, az úttesten 
a kövezetre esett, amikor a sértett a vádlott kezéből a pisztolyt kicsavarta és a 
helyszínre érkező tanúnak átadta. A bár teraszán tartózkodó másik tanú szintén a 
helyszínre sietett, és a sértettnek segített a rendőrök kiérkezéséig a vádlottat lefogni. 
A vádlott a fenti bűncselekmények elkövetését megelőzően gyógyszert vett be, amelyre 
szeszesitalt és kokaint fogyasztott. 
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