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A vádirat lényege: 
 
A vádlott egyedül élt, nem dolgozott, így önálló keresettel nem rendelkezett, nem volt 
mit ennie, ezért elhatározta, hogy erőszakkal pénzt fog szerezni. Tervének végrehajtása 
érdekében magához vett egy tőrkést és 2021 nyarának egy hajnalán egy 
buszmegállóhoz gyalogolt annak érdekében, hogy a hajnali órákban munkába járó 
személyek közül az általa kiválasztott sértettet megtámadja, és pénzt szerezzen. 
Ugyanebben az időpontban, a buszmegálló irányába gyalogolt a sértett, akivel 
szemben, a buszmegálló felől érkezett a vádlott. A vádlott és a sértett látásból ismerték 
egymást, ezért amikor egymás mellé értek, a vádlott köszönt a sértettnek, majd 
megragadta a nyakánál a ruházatot, és a füves útpadkára rántotta úgy, hogy a sértett a 
hasára esett, míg a vádlott a sértett háta mögött maradt. A vádlott a fejjel az úttest 
irányába hason fekvő sértettet a combjainál és a derekánál a földre szorította. Mivel a 
sértett a minden előzmény nélküli, váratlan támadásból arra következtetett, hogy a 
vádlott meg akarja erőszakolni, illetve ki akarja rabolni, a támadás megszakítása 
érdekében rákiáltott a vádlottra, hogy: „Ha pénz kell, ott a táskámban a pénztárcám, 
vigyed!”, majd segítségért kiabált és megpróbálta a vádlottat magáról lelökni, amely 
azonban a kiszolgáltatott helyzete miatt nem sikerült. Miközben a rézsűre leszorított 
sértett próbált szabadulni a szorításból, a vádlott a tőrkéssel nyolc alkalommal 
deréktájon megszúrta a sértett hátát, majd a tőrkést a sértett nyakánál az ütőérhez 
nyomta. A vádlott a sértett nyakát azért nem tudta elvágni, mert a füves rézsűn 
megcsúszott, egyensúlyát elvesztette, és eközben saját magát a jobb combján 
megszúrta. Ezen sérülése miatt a sértett életének kioltásával már pénzt szerezni nem 
tudott, további támadó cselekményével felhagyott, a helyszínről a lakására menekült, 
ahol a nyomozó hatóság még aznap elfogta. 
 
A sértett a támadás következtében nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket 
szenvedett. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 
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