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A vádirat lényege:
A vádirat szerint a vádlottak 2019 szilveszter éjjel egy korábban óvodaként működő
épületében, nagyrészt tizennyolc év alatti fiatalok szilveszteri mulatságában vettek részt.
Az este folyamán a II. rendű vádlott nem ivott alkoholt, míg testvére, az I. rendű vádlott –
anélkül, hogy a részegség jeleit mutatta volna – utólag már meg nem határozható
mennyiségű alkoholt fogyasztott.
Ugyanebben az időben az ingatlan másik részén lévő kultúrházban családoknak
szervezett szilveszteri összejövetelt tartottak, amelyen jelen volt a sértett a házastársával,
valamint kiskorú gyermekükkel együtt, miközben idősebb gyermekük a korábbi óvoda
épületében szórakozó társasággal szilveszterezett.
Az újév beköszöntével a szilveszterezők tűzijátékokat lőttek fel, amelyet mindkét
társaságból többen megtekintettek. A tűzijátékok fellövésén túl egyes fiatalok
petárdáztak, amelyet az ingatlan mellett parkoló gépkocsikat, illetve a közelben tartott
állatokat féltve, a kultúrházban szórakozók közül többen is kifogásoltak. A fiatalok
azonban a felszólításra sem hagytak fel a petárdázással, amelyből szóváltás,
hangoskodás támadt. A fiatalok és az idősebb szilveszterezők közötti
összeszólalkozásnak a vádlottak is a részesei voltak. Az incidens idején szintén az utcán
tartózkodó sértett észlelte a csoportosulást, illetve szóváltást, majd miután meglátta a
tömegből kiváló vádlottakat, feléjük lépett és felszólította őket, hogy fejezzék be a
viszálykodást és menjenek be az óvodába. A sértett közbelépésére a II. rendű vádlott a
mellénél fogva megragadta a sértett ruházatát, míg testvére a sértett felkarját kapta el. A
fiatalkorú vádlottak támadása váratlanul érte a sértettet, ezért védekezni már nem tudott
a bántalmazás ellen, a II. rendű vádlott őt ököllel, nagy erővel a jobb szeménél arcon
ütötte. A sértett az ütés következtében tehetetlenül, féltérdre rogyva a földre esett,
miközben jobb lába kifordult, jobb lábszárcsontja pedig eltörött.
A sértett idősebb lánya a bántalmazás idején az édesapja mellett tartózkodott, és próbálta
felsegíteni a sértettet, aki maga is igyekezett felkelni, azonban ekkor a II. rendű vádlott,
majd közvetlenül utána az I. rendű vádlott is nagy erejű rúgással fejbe rúgta a sértettet.
A rúgásokat követően a vádlottak otthagyták a sértettet és az óvoda épületébe
menekültek, majd oda több fiatallal együtt bezárkóztak, ezért a helyszínre kiérkező
rendőrök is csak könnygázspray alkalmazásával tudtak bejutni.
A vádlottak által a sértett fejére mért nagy erejű rúgások a célzottan támadott testrészre,
a fejre, illetve az erőkifejtés mértékére és a bántalmazás módjára figyelemmel súlyosabb,
így az életet veszélyeztető koponyaűri sérülések kialakulásához is vezethettek volna,
melyek elmaradása kizárólag a szerencsés véletlenen múlott.

A sértett szemgolyójának sérülése maradandó fogyatékosságot okozott, ezen túl súlyos
egészségromláshoz is vezetett, mivel jelentős fokú látásélesség-csökkenése alakult ki,
amely a jövőben a szemlencse pótlásával nem kizárhatóan javítható.
A vádlottak nyilvánvalóan felismerték, hogy a földre került sértett fejére célzottan,
egymást követően, lábbelivel leadott nagy erejű rúgásokkal a sértett halálát okozhatják,
amely iránt közömbösek maradtak.
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