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A jelen ügy vádiratának lényege: 
 
A vádlott katonai szolgálatot teljesített 2015-ben Irakban, ahonnan hazaszállították 
mentális betegsége miatt és később pszichiátrián kezelték. 
A vádlott 2018 Szentestéjén, késő éjjel Pápán gyalogolt, magánál tartva egy vastag 
acélból készült konyhakést annak érdekében, hogy ha megtámadják, védekezni tudjon. 
A sértett – fülében headset-tel, zenét hallgatva, a telefonját kezelve – gyalogolt, amikor 
észlelte a szemből érkező vádlottat. A vádlott – betegsége miatt – azt feltételezte, hogy 
a sértett őt korábban figyelte, ki akarja rabolni, ezért amikor elhaladt a sértett mellett, 
hirtelen megfordult, a sértett háta mögé lépett, elkapta a nyakát, s magához szorította, 
a késsel a sértett homlokát, szemét, illetve nyakát próbálta megvágni.  
A sértett a váratlan, hátulról történő támadást úgy hárította el, hogy egyik kezével a 
vádlott kezét fogta meg, másik kezével pedig a konyhakés pengéjére markolt rá. A 
vádlott a sértett védekezése miatt a sértett nyakát többször csak kis erővel, 
érintőlegesen, míg arcát közepes erővel, a fejtetőt pedig kis-közepes erővel tudta 
megvágni.  
Védekezés közben a sértett a vádlottal dulakodott, amelynek során a járda kövezetére, 
illetve az úttestre kerültek. A vádlott a dulakodás közben a konyhakéssel a sértett vállát 
és a lapocka tájékot – a sértett védekezése ellenére – közepes erővel megszúrta. A 
szúrások a sértett kabátján, pulóverén és ingén áthatoltak, amelyek közül egy szúrás a 
lapocka tájékot elérte.  
A sértett a támadás elhárítása közben segítségért kiáltott, amelyet észlelve a másik 
sértett, továbbá három tanú a sértett segítségére sietett.  
A helyszínre elsőként érkező másik sértett érzékelte, hogy a kövezeten fekvő vádlott a 
kezében tartotta a kést, míg a fölötte lévő sértett segítségért kiáltott, ezért a másik 
sértett annak érdekében, hogy a sértettet a vádlott késes támadása alól kivonja, a fekvő 
vádlottat többször megütötte és megrúgta. Emiatt a sértett a vádlott szorításából ki 
tudott szabadulni, felállt és a helyszíntől néhány méterre eltávolodott.  
A vádlott azonban a másik sértettet magára rántotta, és vele fekve szintén dulakodni 
kezdett. A helyszínre érkező három tanú közül egy észlelte, hogy a vádlott kezében kés 
van, amellyel a másik sértettet megszúrhatja, ezért a vádlott kezéből megkísérelte 
kicsavarni a kést, de ez nem sikerült. 
Eközben a vádlott a fölötte elhelyezkedő másik sértett fejét, nyakát nagy erővel a 
combjai közé szorította. A másik sértett a vádlott nagy erejű, az ádámcsutkát is nyomás 
alá helyező, combbal történő fojtásából szabadulni nem tudott, levegőt nem kapott, 
fuldokolt, eszméletvesztéses állapothoz közel került, amikor a vádlott kezéből sikerült a 



kést kivennie, amellyel a vádlott combját több alkalommal megszúrta. A másik sértett a 
szúrások után a konyhakést kiejtette a kezéből.  
Az egyik tanú észlelte, hogy a másik sértett fuldoklik, ezért annak érdekében, hogy őt a 
vádlott fojtó fogásából kiszabadítsa, a vádlottat fejbe rúgta.  
A vádlott a másik sértettet a combját ért szúrások és a fejrúgás miatt a fojtó fogásból 
kiengedte, azonban a másik sértett által elejtett kést ismét megmarkolta, amelyet a már 
álló helyzetben lévő másik sértett a vádlott kezéből kirúgott. A vádlott a sérülései miatt 
a további támadással felhagyott.  
 
A sértett nyakára irányuló vágások alkalmasak voltak a sértett életének kioltására, a 
halálos eredmény bekövetkezése a sértett erőteljes védekezésének és a segítségére 
siető személyek közbeavatkozásának volt köszönhető.  
A másik sértett sérülése az agyi oxigénhiányos állapot kialakulása miatt életének 
kioltásával is járhatott volna, amely a másik sértett erőteljes védekezése, valamint a 
tanú közbeavatkozása miatt maradt el.  
A vádlott nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el. 
 
A bíróság ezen ügyhöz egyesítette a Pápai Járásbíróságon a vádlottal szemben 
hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt 
folyamatban lévő büntetőügyet, amelyben a vádirat lényege az alábbiak szerint 
foglalható össze: 
 
A vádlott 2019. április 2. napján a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
15.00 óra körüli időben a sétálóudvarból vissza kívánt térni, ezért a büntetés-
végrehajtási intézet biztonsági felügyelői a vádlott visszakísérése céljából a 
sétálóudvarhoz mentek. Ahogy kinyitották az udvar ajtaját, a vádlott minden előzmény 
nélkül három alkalommal ököllel arcon ütötte az egyiküket. Ekkor a másik felügyelő a 
további tettlegesség megakadályozása érdekében a vádlottat lefogta, majd a vádlott 
kezeit a felügyelők együttesen hátraszorított helyzetben tartották, azonban vádlott 
eközben is hátrafelé, irányukba próbált rúgni, illetve fejelni. Az egyik felügyelő a nála 
lévő riasztóval jelzést adott le, amely alapján további két büntetés-végrehajtási dolgozó 
érkezett a helyszínre, akikkel együttműködve sikerült megbilincselni a még mindig 
ellenállást tanúsító vádlottat. 
 
A vádlott beszámítási képessége mindkét cselekmény elkövetésekor - kóros 
elmeállapota miatt - kizárt volt az igazságügyi szakértői véleményben foglaltak szerint, 
így nem büntethető. Mivel azonban tartani lehet attól, hogy a vádlott hasonló 
cselekményeket fog elkövetni, ezért az ügyészség mindkét vádiratban a vádlott 
felmentésére tett indítvánnyal egyidejűleg a vádlott kényszergyógykezelésének 
elrendelését indítványozta. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést, majd nyomban ezt követően 
tárgyalást tart. Az iratok ismertetését és a szakértők meghallgatását követően 
ítélethozatal várható az ügyben. 
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