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Emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a Szolnoki Törvényszék 2022. 
április 21-én M. E. vádlottat, ezért őt 9 év börtönben végrehajtandó 
szabadságvesztésre és mellékbüntetésül 9 év közügyektől eltiltásra ítélte. A 
bíróság ítéletében kimondta, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem 
bocsátható. 

Az elsőfokú bíróság döntésével szemben a vádlott a büntetés enyhítése 
érdekében, míg védője elsődlegesen eltérő jogi minősítés megállapítása 
miatt, másodlagosan pedig enyhítésre irányuló fellebbezést jelentett be. Így 
került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára. Az ügyészség az elsőfokú ítéletet 
tudomásul vette, érdemi indítványát a részbizonyítás felvételét követően, a 
másodfokú nyilvános tárgyaláson kívánja majd előterjeszteni. 

xxx 

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege: 

A tényállás lényege szerint a pár anyagi gondokkal küzdött. Albérletből-albérletbe 
költöztek, mert nem tudták fizetni a bérleti díjat. Végül egy ismerősük fogadta be 
őket. A pénzhiány és a férfi féltékenysége miatt gyakran veszekedtek. 
Kilátástalannak érzett helyzetükből mindketten az italba menekültek. Napi 
rendszerességgel leittasodtak, részegen erőszakossá váltak, agresszíven viselkedtek, 
és volt, hogy vitáik tettlegességig fajultak. 

Nem történt ez másként a végzetes napon sem. Már a délelőtti órákban 
italozni kezdtek, mindketten ittas állapotba kerültek, majd este fél kilenc 
körül a szobájukban ismét veszekedni kezdtek. A nő azonban ekkor nem 
tudott úrrá lenni haragján.  

Az asztalról felvett egy 18 centiméter pengehosszúságú kést, amivel a párját 
a mellkasán, a vállán, a hátán és a karján is többször megszúrta, majd miután 
a férfi - az elszenvedett szúrások következtében - az ágyra zuhant még két 
alkalommal hasba szúrta. A nő, látva, hogy mit tett, a közelben lakó 
édesanyjához sietett, aki értesítette a mentőszolgálatot a történtekről, a férfi 



életét azonban – a gyors és szakszerű segítségnyújtás ellenére - már nem 
sikerült megmenteni.  A hasi szúrás okozta hasüregbe történő elvérzés 
következtében a helyszínen életét vesztette. 

 

Az ügyben határozathirdetés várható. 
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