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R. R. vádlott Aljas indokból, több 
ember sérelmére 
elkövetett emberölés 
bűntettének kísérlete 

Az előkészítő ülés 
dátuma: 
2021. november 22. 

Az előkészítő 
ülés kezdete: 
9 óra 00 perc 

Az ügy lényege:  
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott és kiskorú barátja 2020. május 30-
án este együtt szórakoztak és italoztak a városban, majd a hajnali órákban elmentek a 
vádlott lakóhelyére cigarettáért. Ezt követően gyalog visszaindultak a belvárosba, amikor az 
ittas állapotban lévő és gyógyszert is fogyasztó vádlott – minden előzmény nélkül – 
odalépett az éppen hazafelé tartó, kerékpárja mellett álló 1. számú sértetthez és a kezében 
tartott késsel több alkalommal megszúrta. A szúrások hatására 1. számú sértett egy ott 
parkoló gépkocsi kerekének dőlt és erősen vérzett. 
A vádlott társaságában lévő, szintén ittas állapotú 2. számú sértett észlelte 1. számú sértett 
súlyos sérüléseit és hívni akarta a mentőket, azonban a vádlott a kezében tartott késsel – 
annak érdekében, hogy megakadályozza a mentők értesítését – az arcának baloldalán 
megsebezte 2. számú sértettet is, aki ezt követően elmenekült a helyszínről. 
1. számú sértett az őt ért szúrások következtében elhalálozott. 
Miután a vádlott 2. számú sértettet nem érte utol, hazament és egy otthonról hozott 
talicskán elszállította 1. számú sértett holttestét egy szemétgyűjtő konténer mellé, és a 
testet a háztartási hulladék alá rejtette. Ezután hazament, összepakolt, elbúcsúzott a 
húgától, majd távozott otthonából.  
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.  
 
Kérjük, az előkészítő ülésen való részvételi szándékukat – a bírósági épületbe 
történő belépés biztosítása érdekében – előzetesen jelezzék a 
sajto_bekes@birosag.hu e-mail címen.  
Felhívja a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét, hogy előzetesen 
tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalon: 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/veszely
helyzeti_szabalyzat_2021._november_10-tol.pdf 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/altalan
os_tajekoztato_4._hullam.pdf 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/ugyfel
ek_tajekoztatasa_-_reszletes_2021.11.16k.pdf 
 

Információ: dr. Marton Erika  
sajtószóvivő 
5700 Gyula, Béke sugárút 38. 
06 66 562-200 vagy 06 30 169-2124 
sajto_bekes@birosag.hu                                                                                
http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu 

Gyula, 2021. november 18. 


