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A vádirat szerint röviden: A vádlott fiatal férfi legutóbbi
börtönbüntetéséből történt szabadulását követően Pécsett, egy
munkásszállón lakott, ahol a sértett férfi is élt. Kezdetben jó kapcsolatban
voltak, együtt jártak szórakozni.
2020. év végén a vádlotthoz költözött egy nő, ettől az időponttól a vádlott
és a sértett baráti kapcsolata megromlott. A sértett több ízben becsmérlő
kifejezésekkel illette a vádlott barátnőjét, mindhármuk életvitele zavarta
a szálló lakóit, rendszeresen italoztak és hangoskodtak.
2020. október 31-én a vádlott, a nő és egy harmadik férfi együtt italoztak,
több üveg bort és sört fogyasztottak el. 20.00 óra körül, hívás nélkül
megjelent náluk a sértett ittas állapotban, kopogtatott a szoba ajtaján, be
akart menni a helyiségbe, de a vádlott felszólította, hogy távozzon,
aminek a sértett eleget is tett.
Körülbelül 15 perc múlva a sértett ismét kopogtatott a szoba ajtaján, ahol
a vádlotti társaság tartózkodott, ekkor a vádlott kiment. A sértett közölte
a vádlottal, hogy nem tetszik neki a felé tanúsított viselkedése, hogy
korábban elküldte, majd ezután - a vádlott felhívására – ismét távozott.
Ekkor a sértett nem a saját szobájába ment, hanem egy másikba, ahol egy
férfi lakott, akit korábban ismeretlen személyek bántalmaztak. A férfi
öntudatlan állapotban feküdt a helyiségben.
A vádlott nagyom mérges lett a sértettre, bosszantotta a viselkedése és
az is, hogy a sértett előző nap a gondokot bántalmazta. Ezért a vádlott a
sértett után ment, a társaságában lévő nő és férfi követték, mert látták,
hogy a vádlott nagyon ideges. A vádlott bement abba a szobába, ahol a
sértett is volt, és meglátta, hogy a szoba lakója a földön fekszik és a sértett
felette áll. A sértett a vádlott felé fordult, ekkor a vádlott több ízben,
ököllel arcon ütötte, majd kérdőre vonta azért, amit a barátnőjére
mondott, illetve azért, hogy miért bántalmazta előző nap a gondnokot. A
sértett a vádlottat meglökte, aki erre lecsapta a kezét, majd ököllel ütötte,
a nyakát erőteljesen megragadta, illetve a helyiségben található
különböző tárgyakat – edényeket, tányérokat, poharakat – vágott hozzá.
A nő és a társaságában lévő férfi a vádlottat próbálták megakadályozni a
cselekményben. A vádlott az asztalon lévő két kés közül az egyiket
felkapta, azonban azt a férfi és a nő elvette tőle. Ezután a vádlott a másik
20,5 pengehosszúságú kést is felvette és azzal megvágta a sértett arcát,

majd egy ízben, nagy erővel szívtájékon megszúrta. A vádlott a kést a
helyszínen eldobta, a szobát elhagyta, másnap vonták intézkedés alá.
A szálló lakói közül egy, aki korábban észlelte a hangoskodást, értesítette
telefonon a rendőrséget.
A sértett az élettel összeegyeztethetetlen szívsérülést szenvedett,
melynek következtében rövid időn belül elhunyt.
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A vádirati tényállás szerint röviden: A vádlott és a sértett házastársak,
korábban mindketten kamionsofőrként dolgoztak külföldön. Később a
vádlott megromlott egészségi állapota miatt már nem tudott dolgozni,
folyamatosan otthon tartózkodott, felesége ezalatt tovább dolgozott
külföldön, de haza is látogatott. A vádlott rendszeresen és sok alkoholos
italt fogyasztott, féltékeny volt a feleségére és ittas állapotban azt
hangoztatta, hogy megöli, felgyújtja a házukat és magával is végez,
többször közölte a sértettel, hogy válni akar és a sértett – a vádlott
nagymértékű italozása miatt – szintén válni szeretett volna.
2020. november 13-án a sértett külföldről, repülővel érkezett haza, ekkor
a vádlott Budapesten fogadta, majd együtt utaztak haza Mohácsra.
Másnap délelőtt a sértett, a korábbi kapcsolatából származó fiával
személygépkocsival ment el autót vásárolni, azonban a személygépkocsi
elromlott, szerelőt kellett hívniuk, ezt a sértett a vádlottal telefonon
közölte.
A sértett ezt követően rokonához, családi rendezvényre ment, onnan a
kora esti órákban tért haza.
A vádlott a felesége telefonhívását követően ideges lett amiatt, hogy a
személygépkocsijuk lerobbant. Ekkor, 15.00 óra után vásárolt fél liter
vodkát, amit megivott, majd vett még fél litert és abból is ivott. Este 20.00
óra körül érkezett haza a sértett, akit az erősen ittas vádlott felelősségre
vont az elromlott gépkocsi miatt, illetve megfenyegette, hogy megöli,
felgyújtja a házat és öngyilkosságot követ el és közölte, hogy válni akar, de
amit ajándékba adott a feleségének, azt megtartja magának.

A sértett ekkor átment a közelben lakó fiához és annak élettársához, ahol
arany ékszereit levette, közölte, hogy a férje megint részeg és fenyegetőzik,
emiatt hagyja ott az ékszereit, majd hazament.
20 óra 30 perc körüli időpontban a sértett töltőre tette a szobájában a
mobiltelefonját, amikor a vádlott egy 12 cm pengehosszúságú késsel
belépett a szobába, ahol a sértett – mivel a vádlott ittassága miatt
korábban nem emlékezett arra, hogy miket mondott – hangfelvételre
kapcsolta a mobiltelefonját, így rögzítette a cselekmény során
elhangzottakat.
A vádlott a féltékenysége miatt megöléssel fenyegette a sértettet azzal,
hogy magával is végezni fog. A vádlott a sértett felé lépett és a sértett felső
testét a nála lévő késsel négyszer megszúrta. A két hasi és két mellkasi
szúrás elszenvedése során a sértett védekezett, a negyedik sérülését
követően megragadta a vádlott kést tartó kezét, aki erre a bal csuklója
felett a karján megharapta, ekkor a kés eltört.
A sértett a történteket követően kiesett a szobából, átment a fiáékhoz és
kérte, hogy értesítsék a rendőrséget. A vádlott ezalatt keresett egy kötelet,
hogy öngyilkosságot kövessen el, de ezt megakadályozták.
A sértett nő a történtek során könnyebb sérüléseket szenvedett. Mind a
négy szúrt sérülése, mélyebb szúrás esetén közvetlen életveszélyt vagy
halál bekövetkezését is előidézhette volna.
A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben.
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