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I. A vádirati tényállás szerint az I. rendű és a II. rendű vádlottak élettársakként éltek 

együtt, hajléktalan életmódot folytatva. A pár a megyeszékhelyen egy híd alatt élt, majd 

2020 szeptemberének első felében a délutáni órákban csatlakozott hozzájuk a sértett is. 

A vádlottak és a sértett egymás mellett feküdtek matracaikon a híd alatt, amikor a sértett 

jelezte, hogy a II. rendű vádlottal nemi kapcsolatot kíván létesíteni, ennek érdekében a 

II. rendű vádlott mellé akart feküdni. Az I. rendű vádlott a hallottak miatt 

féltékenységből, a közelében lévő kb. 8 cm pengehosszúságú kést felkapta és azért, 

hogy a sértett életét kioltsa mintegy 5 alkalommal megszúrta őt a felsőtestén. Ezután a 

kést a II. rendű vádlott magához vette és I. rendű vádlott cselekményéhez csatlakozva 

a sértettet még további két alkalommal megszúrta. A sértett a szúrások következtében 

elhunyt. Később az I. rendű vádlott felszólította a II. rendű vádlottat, hogy a holttestet 

a közelben lévő szemétkupacban rejtse el, azt rongyokkal fedje le, melynek II. rendű 

vádlott eleget tett. Ezután a vádlottak tartózkodási helyüket megváltoztatták. 

 

II. A vádirati tényállás szerint 2021. január 11. napján az I. rendű vádlott a nap nagy 

részét a sértettel töltötte, akivel együtt italoztak, majd ezt követően az esti órákban a 

megyeszékhely egyik hídjához mentek, hogy meghúzzák magukat éjszakára. Később 

szóváltásba keveredtek, mivel a sértett az I. rendű vádlott élettársáról – a II. rendű 

vádlottról – sértően nyilatkozott. Az I. rendű vádlott ekkor dühében több alkalommal 

ököllel megütötte a sértett fejét. A sértett azonban ennek hatására sem hagyott fel a 

szidalmazással, ezért az I. rendű vádlott egy 13 cm pengehosszúságú késsel legalább 

tíz alkalommal megszúrta őt, majd a kést a patakba dobta. A sértett ezután is tovább 

szitkozódott, ezért az I. rendű vádlott egy 20 cm pengehosszúságú kenyérszeletelő 

késsel azért, hogy életét kioltsa még több szúrást ejtett rajta, majd sorsára hagyva őt 

aludni tért. A sértett a bántalmazás következtében a helyszínen életét vesztette. Az I. 

rendű vádlott az éjszakát az elhunyt sértett mellett töltötte, akinek holttestét másnap 

délelőtt férje találta meg.     
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