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Az ügy vádlottját a Szolnoki Törvényszék 2021. november 30-án bizonyítottság 
hiányában felmentette a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva 
korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének 
vádja alól és elrendelte a szabadlábra helyezését. 

Az elsőfokú bíróság döntésével szemben az ügyészség, a vádlott terhére 
jelentett be fellebbezést, melyben – megalapozatlanság okán - indítványt tett 
bűnösségének megállapítása és büntetés kiszabása érdekében. A vádlott és 
védője az elsőfokú döntést tudomásul vette.   

Így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.  

xxx 

A vádirati tényállás lényege: 

A vádirati tényállás szerint a vádlott a cselekményt megelőző időszakban bódító 
hatású szerek fogyasztása miatt többször konfliktusba került a szüleivel, emiatt több 
éjszakát az utcán és egy elhagyatott házban töltött. Ha szer hatása alatt állt, gyakran 
Zagyvarékas utcáit rótta. 2018. július elsején este így jutott el a 83 éves, idős asszony 
házához, amelynek kerítésén egy almaárusításról szóló felhívás volt kifüggesztve. 

A férfi almavásárlás céljából becsengetett a sértetthez, aki beengedte. A 
házban azonban ismeretlen okból konfliktusba kerültek egymással, erre a 
férfi kést ragadott és többször megszúrta az asszonyt. Az idős nő a szúrások 
következtében a helyszínen életét vesztette. 

 

Elsőfokú bíróság döntésének lényege: 

Az elsőfokú bíróság a felmentő ítélet indokolásában kifejtette, hogy csak 
közvetett bizonyítékok álltak a rendelkezésre, melyek alapján nem lehetett 
minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy a vádlott követte el a 
bűncselekményt. Szintén nem lehet kizárni, hogy egy idáig be nem 
azonosított ismeretlen volt az elkövető.  



 

A férfi nem tett vallomást és következetesen tagadta, hogy neki bármi köze 
lenne a történtekhez. Az ítélethirdetés során a bíróság utalt arra, hogy az 
áldozat kezén be nem azonosított férfiak DNS-ét mutatta ki a szakértői 
vizsgálat, valamint a bűncselekmény helyszínén olyan tenyér- és 
ujjnyomtöredéket rögzítettek, amely nem a vádlottól, nem a sértettől, 
hanem egy ismeretlen személytől származik. 

 

Az ügyben határozathirdetés várható. 
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