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Emberölés előkészületének bűntettében, foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés bűntettében és zaklatás bűntettében mondta ki bűnösnek a 
Kecskeméti Törvényszék 2020. december 17-én Á. J. vádlottat, ezért őt 3 év 
6 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 3 év közügyektől 
eltiltásra ítélte. 

A döntéssel szemben az ügyészség a vádlott terhére, a kiszabott büntetés 
súlyosítása érdekében, a vádlott felmentés, míg védője elsődlegesen részbeni 
felmentés, másodlagosan enyhítés miatt élt fellebbezéssel az elsőfokú 
ítélettel szemben, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.  

xxx 

 

Az elsőfokú ítélet tényállásának lényege: 

Az ügy lényege szerint a vádlott és a sértett élettársak voltak, azonban 
köztük a kapcsolat megromlott, a sértett 2019 áprilisában a vádlottól külön 
költözött. A vádlott ezt nem vette tudomásul, ettől kezdve a sértettet 
rendszeresen telefonon felhívta, illetve annak munkahelyén - egy boltban - 
naponta akár többször is felkereste, mindezt az életébe önkényesen 
beleavatkozó módon.  

A vádlott a volt élettársát telefonon és személyesen is fenyegette, hogy 
tönkre teszi, ha nem megy vissza hozzá, ezért a sértett 2019. június 24-én 
feljelentette őt zaklatás miatt. Ennek ellenére a vádlott folytatta a 
zaklatását, közvetett módon utalt arra is, hogy meg fogja ölni; emiatt a 
sértett a védelme érdekében biztonsági őrt fogadott. 

A vádlott 2019. július 24-én 16 óra körüli időben egy lefűrészelt csövű, csőre 
töltött sörétes vadászpuskával – volt élettársa megölésének szándékával – a 
boltba ment, a fegyvert a sértettre irányította, és közölte vele, hogy megöli 
őt.  

 

 



 

A biztonsági őrként a helyiségben tartózkodó férfi közbelépett, megragadta 
fegyver csövét úgy, hogy az ne emberre irányuljon, majd dulakodás közben 
(a sértett közreműködésével) sikerült a vádlottat lefegyvereznie. A 
dulakodás közben a fegyver elsült, a lövés azonban sérülést nem okozott. 

 

Az ügyben határozathirdetés várható. 

 

                               

                              Dr. Gyuris Gábor 
                  a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára 
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