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Démoni megszállottságra 

hivatkozva állt kegyetlen 

bosszút, most jogerős 

büntetésre vár a 

gyújtogató nő 

 

2021. 11. 16. 

(kedd) 

 

9.00 óra 

 

Minősített (különös kegyetlenséggel, több emberen, védekezésre képtelen 
személy sérelmére elkövetett) emberölés bűntettének kísérletében mondta 
ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék 2021. május 20-án K. Gy. vádlottat, 
ezért őt 10 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év 
közügyektől eltiltásra ítélte. 

A döntéssel szemben az ügyészség a vádlott terhére, a kiszabott büntetés 
súlyosítása érdekében, míg a vádlott és védője egyezően elsődlegesen eltérő 
jogi minősítés, erős felindulásban elkövetett emberölés megállapítása miatt, 
másodlagosan enyhítés érdekében 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 nő 10 évig élt élettársi viszonyban a sértett 
férfivel a közös tulajdonukban lévő családi házban. Kapcsolatuk 2013-ban 
megszakadt, a vádlott ezt követően külföldön prostitúciós tevékenységet 
folytatott és időnként kábítószert is fogyasztott. 

2019 júliusában a vádlott végleg hazatért Magyarországra, ekkor már a 
sértett férfi egy másik nővel élt élettársi kapcsolatban. 

A vádlott és a sértettek viszonya nem romlott meg, a sértettek ideiglenesen 
befogadták a vádlottat otthonukba, a vádlott mégis úgy érezte, hogy a 
sértettek ki akarják semmizni, a lakását el akarják venni. 

A vádlott a bűncselekményt megelőző napokban kábító hatású anyagot 
fogyasztott, egyre zavartabbá vált, belső hangokat hallott, 
hangulatingadozásai voltak, kialvatlanságra panaszkodott. 

2019. szeptember 14-én azt hangoztatta, hogy mindenkin bosszút áll. A késő 
esti órákban papír zsebkendő darabokat égetett el, szellemek jelenlétét 
érezte, ezért levetette a szoba falán található tükröt is.  



Éjszaka a kisszobában és a nappaliban lévő függönyöket, valamint a 
nappaliban lévő ülő-fekvőbútort meggyújtotta, majd a Tiszakécskei 
Rendőrőrsre ment, ahol bejelentette, hogy rágyújtotta a házat a sértettekre. 

Három óra körül a sértett férfi arra ébredt, hogy tűz van, felébresztette az 
élettársát, akivel előbb az utcára menekültek, majd visszamentek a lángoló 
épületbe, hogy kimentsék a vádlottat is, mivel nem tudták, hogy a nő 
időközben már elhagyta az épületet. A tűzoltókat egy járókelő értesítette. A 
tűz következtében a ház lakhatatlanná vált. Mindkét sértett 8 napon belül 
gyógyuló égési sérüléseket szenvedett.  

 

Az ügyben határozathirdetés várható. 

 

                               

                              Dr. Gyuris Gábor 
                  a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára 
                         mobil: +36 30 337 3653 
                     e-mail: gyurisg@birosag.hu 
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