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O. C. I. vádlott szerencsejáték szenvedélye miatt gyakran vitázott 

feleségével, S. N. sértettel. A vádlott külföldön végzett munkát, míg 

felesége itthon vezette vállalkozásukat. A vádlott 2012. szeptember 3. 

napjától itthon tartózkodott és megtudta, hogy a felesége a házasságon 

kívül szerelmi kapcsolatot létesített, ezért 2012. szeptember 18. napján 

kérdőre vonta S. N. sértettet közös lakásukban. A beszélgetés előtt a 

vádlott a házasságból született gyermeküket O. J-t az emeleten lévő 

gyerekszobába küldte azzal, hogy akkor se jöjjön le, ha kiabálást hall. S. 

N. sértett kijelentette a vádlottnak, hogy el kíván válni tőle. A vádlott 

feleségét puszta kézzel, ököllel több alkalommal megütötte, egy kerámia 

tállal fejtetőn ütötte, majd az összetört tál darabjával megszúrta a fejét. A 

szomszédok a veréssel járó zajokat, a sértett segélykiáltásait hallva a 

lakásba az ablakon keresztül bekiabáltak, valamint tojással dobták meg 

az ablakot. A vádlott a bántalmazást kis időre félbehagyta, az ablakokat 

bezárta majd késsel folytatta felesége bántalmazását. Eközben O. J. 

sértett az emeleti gyerekszobából lemenve, meglátta erősen vérző anyját 

és apját a bántalmazáshoz használt véres késsel. A gyermek segítségért 

kiabált, mely hallatán a szomszédban lakó tanú a lakás csengőjének 

folyamatos nyomásával próbált segítséget nyújtani. Ezt követően a 

gyermek a bejárati ajtót kinyitotta, majd a vádlott az ajtókinyitást 

észlelve felesége bántalmazásával ismét felhagyva gyermekét hátulról 

megtaszította. A gyermek így a bejárati ajtón át kijutott a lakásból. A 

vádlott ezt követően a bejárati ajtót bezárta és tovább folytatta felesége 

késsel történő bántalmazását. A szomszédok értesítése alapján a 

helyszínre érkező rendőrök felszólítására sem nyitotta ki az ajtót a 

vádlott, mikor a szomszédos erkélyről átmászó rendőröket meglátta, 

ennek hatására hagyta abba a sértett bántalmazását és nyitott ajtót. S. N. 

sértett nyakán lévő szúrt sérülések azonban olyan súlyosak voltak, hogy 

az elszenvedésüket követően néhány percen belül a helyszínen 

elhalálozott.  

 

A Nyíregyházi Törvényszék O. C.I. vádlottat emberölés bűntettében 

(Btk.160.§ (1) bekezdés, (2) bekezdés d) pont) és kiskorú 

veszélyeztetése bűntettében (Btk.208.§ (1) bekezdés) mondta ki 

bűnösnek, és halmazati büntetésül 18 (tizennyolc) év 

fegyházbüntetésre és 10 (tíz) év közügyektől eltiltásra ítélte.  

 

A Debreceni Ítélőtábla a törvényszék ítéletét 2014. szeptember 25. 

napján hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás 

lefolytatására utasította. 



 

A törvényszék a megismételt eljárást 2015. május 22. napjára kitűzött 

tárgyalással folytatja.    
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