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Ügyszám 

Bf. 499/2021. 

a vádlott: 

T. T.  

 

Jogerős ítéletre vár a 

rákóczifalvi rém – három 

embert vert agyon a 

faluban a fiatal férfi 

2022. 01. 11. kedd 9.00 óra 

Többszörösen minősülő (aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember 
sérelmére elkövetett) emberölés-, valamint két rendbeli kifosztás 
bűntettében mondta ki bűnösnek a Szolnoki Törvényszék 2021. július 13-án 
T. T. vádlottat, ezért őt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 év 
közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság ítéletében a feltételes szabadságra 
bocsátás lehetőségét kizárta. 

A döntést a kiszabott büntetés vonatkozásában az ügyészség tudomásul 
vette, míg a vádlott és védője egyezően felmentés érdekében nyújtott be 
fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.  

xxx 

Az ügy lényege: 

Az ügy lényege szerint a vádlott első áldozatát 2017. december 23. napján 
ölte meg a Jász-Nagykun-Szolnok megyei faluban, míg 2018. február 19. 
napján további két férfival végzett a településen. 

2017. december 23-án, italozás közben a sértett szidni kezdte a vádlott 
édesanyját, emiatt a vádlott puszta kézzel bántalmazni kezdte, majd a földre 
kerülő sértett melkasára térdelt, eközben a fejét nagy erővel tovább 
ütlegelte, míg a sértett már nem mozdult. A vádlott ezt követően ételt vett 
magához és távozott az ingatlanból. A sértett a bántalmazás következtében 
elszenvedett sérüléseibe belehalt. 

 
A vádlott 2018. február 19-én további két férfit gyilkolt meg, akik egymás  
kertszomszédai voltak. A sértetteknek nem tetszett, hogy a vádlott 
hívatlanul jelent meg otthonukban, ezért távozásra szólították fel, miközben 
szidalmazták őt és édesanyját. A vádlott emiatt rájuk támadt, mellkasukat 
megtaposta, és tovább bántalmazta őket. Sérüléseikbe mindketten 
belehaltak. Az utóbb elkövetett ölési cselekmény után a vádlott a helyszínről 
történő távozása előtt is ruhaneműket, illatszert vett magához. 



 
A vádlott mindhárom áldozatát saját házukban, kitartó és kegyetlen módon 
végrehajtott bántalmazással ölte meg. 

 

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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