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Szegedi Ítélőtábla – földszint 11-es tárgyaló 

Ügyszám 

Bf. 571/2021. 

a vádlott: 

V-H. E.  

 

Jogerős ítélet előtt a 

mórahalmi testvérgyilkos 

2022. 02. 16. 

szerda 
9.00 óra 

Emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2021. 
július 14-én V-H. E. vádlottat, ezért őt 10 év fegyházbüntetésre és 10 év 
közügyektől eltiltásra ítélte.  

A döntéssel szemben az ügyészség a vádlott terhére, eltérő tényállás- és 
minősítés megállapítása és életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása 
érdekében jelentett be fellebbezést, míg a vádlott és védője elsődlegesen 
gondatlanságból elkövetett emberölés vétségének megállapítása, 
másodlagosan az eltérő minősítés megállapítása mellett a kiszabott büntetés 
lényeges enyhítése, míg harmadlagosan – a minősítés megváltoztatásától 
függetlenül is - enyhítés végett nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a 
Szegedi Ítélőtáblára.  

xxx 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege: 

A tényállás szerint a vádlott 2020. január 4-én 2 óra 30 perc körüli időben ittas 
állapotban felkereste testvérét a korábban közösen lakott mórahalmi házuk-
ban, ahol a sértett ekkor egyedül tartózkodott. Ezt követően a két testvér kö-
zött vita és dulakodás alakult ki, amely során a vádlott egy alkalommal, leg-
alább kis erővel hátba szúrta a sértettet egy késsel. Távozását megelőzően a 
vádlott a lakóingatlanban, valamint a két melléképületben tüzet gyújtott, 
amelynek következtében a sértett megfulladt. Az nem volt kétséget kizáróan 
megállapítható, hogy a vádlott a tűz keletkezésekor tudott arról, hogy a sér-
tett még életben van, valamint az sem, hogy a sértett ekkor eszméleténél 
volt-e.  
 
Ennek megfelelően a törvényszék a vádirat szerinti különös kegyetlenséggel 
történt elkövetést nem látta megállapíthatónak, így emberölés bűntettében 
mondta ki bűnösnek a férfit. 

 

 Az ügyben határozathirdetés várható. 

 

                               



                        

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

 
  

 

 

 

Szegedi Ítélőtábla – földszint 11-es tárgyaló 

Ügyszám 

Bf. 560/2021. 

a vádlott: 

SZ. D.  

 

Lezárulhat a több, mint 17 

évvel ezelőtti - sokáig 

megoldatlan - makói 

kettős gyilkosság miatt 

folytatott büntetőeljárás 

 

2022. 02. 17. 

csütörtök 
9.00 óra 

Kétszeresen minősülő (különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett) 
emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2021. 
július 20-án Sz. D. vádlottat, ezért őt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 
10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a vádlott legkorábban 
30 év kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra.  

A döntéssel szemben az ügyészség a vádlott terhére súlyosítás végett, a 
feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárása érdekében jelentett 
be fellebbezést, míg a vádlott bűncselekmény hiányában történő felmentése, 
a védője pedig elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítésre irányuló 
fellebbezést nyújtott be, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.  

xxx 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege: 

A tényállás szerint a vádlott 2004. november 16-án reggel a szomszédos 
ingatlan téglakerítésén keresztül bemászott az idős sértett makói házának 
udvarába, ahol vascsővel többször fejbe ütötte a sértettet, amitől a nő 
magatehetetlen állapotba került. Röviddel ezután érkezett meg a sértett 
lánya, akit a vádlott szintén többször fejbe ütött a vascsővel, majd mindkét 
sértettet megölte úgy, hogy a cselekvőképtelen állapotban lévő sértettek 
nyakát elmetszette. A vádlott a házban evett és ivott, illetőleg értéktárgyak 
után kutatott, de nem találta meg a sértett eldugott pénzét. A férfi 
ugyanazon az útvonalon, ahogyan a házba jutott, távozott.  

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