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M. H. vádlott  Emberölés 
bűntettének kísérlete 
és más 
bűncselekmény 

Az előkészítő ülés 
dátuma: 
2023. február 28. 

Az előkészítő 
ülés kezdete: 
9 óra 00 perc 

Az ügy lényege:  
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott és állapotos 
menyasszonya (a sértett) 2021 novemberében együtt érkeztek Hollandiából 
Magyarországra. Munkavállalás céljából tovább akartak utazni, azonban 2021. 
november 24-én visszafordították őket az országhatárról, ezért vonattal 
visszautaztak egy Békés megyei településre, ahol betértek a vasútállomásnál egy 
italkimérő helyiségbe. A vádlott itt nagyobb mennyiségű szeszes italt fogyasztott, 
agresszívvé vált és szóváltásba keveredett egy vendéggel és a pultossal is, ami kis 
híján verekedésbe torkollott. Ezt követően a vádlott és a sértett taxiba ültek, ahol 
a sértett szóvá tette a vádlott túlzott alkoholfogyasztását. A vádlott erre fenyegetni 
kezdte a sértettet, hogy elvágja a torkát, majd felszólította a taxisofőrt, hogy álljon 
félre. A vádlott még menet közben kinyitotta a taxi ajtaját, kiszállt, majd zsebkését 
előrántva kinyitotta a hátsó ajtót, ahol a sértett ült, megöléssel fenyegette és az 
utastérbe behajolva többször a sértett felé vágott a késsel, mely vágások közül egy 
a sértett nyakát és egy a mellkasát érte. A sértett igyekezett kitérni a támadás 
előtt, majd miután a sofőr kinyitotta neki a másik ajtót, kiszállt a járműből. A 
vádlott továbbra is követte és fenyegette a sértettet. A sofőr hívni akarta a 
rendőrséget, azonban a vádlott megfenyegette őt is, hogy ha így tesz, megöli. 
Később a vádlott feladta a sértett üldözését, átadta a kést a taxisofőrnek, aki a 
vádlottat ezután a tervezett úticélhoz szállította. A sértett eközben segítséget kért, 
és kórházba szállították.  
 
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.  
 

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

Gyula, 2023. február 24. 


