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Az vádirat lényege:  

A vádlott (44 éves tiszakécskei nő) 10 évig élt élettársi viszonyban egy férfivel ( 

1. számú sértett) a közös tulajdonukban lévő családi házban. Kapcsolatuk 2013-

van megszakadt, a vádlott ezt követően külföldön prostitúciós tevékenységet 

folytatott és időnként kábítószert is fogyasztott.  

2019. júliusában végleg hazatért Magyarországra, amikor a sértett már egy 

másik nővel létesített élettársi kapcsolatot ( 2. számú sértett). 

A vádlott és a sértettek viszonya ennek ellenére nem romlott meg, hanem a 

sértettek ideiglenes jelleggel befogadták a vádlottat az otthonukba. A vádlott 

mégis úgy érezte, hogy a sértettek ki akarják semmizni, a lakását el akarják 

venni. 

A vádlott a bűncselekmény (2019. szeptember 15.) előtti napokban kábító 

hatású anyagot fogyasztott, egyre zavartabbá vált, belső hangokat hallott, 

hangulatingadozásai voltak, kialvatlanságra panaszkodott. 

2019. szeptember 14-én azt hangoztatta, hogy mindenkin bosszút áll. A késő 

esti órákban papír zsebkendő darabokat égetett el, szellemek jelenlétét érezte, 

ezért levetette a szoba falán található tükröt is. Éjszaka a kisszobában és a 

nappalijában lévő függönyöket, valamint a nappali ülő-fekvőbútort 

meggyújtotta, aztán a házat elhagyta. A Tiszakécskei Rendőrőrsre ment, ahol 

bejelentette, hogy rágyújtott a házat a sértettekre. 

3 óra körül az 1. számú sértett arra ébredt, hogy tűz van, majd felébresztette a 

2. számú sértettet, akivel az utcára menekültek, majd visszamentek, hogy 

kimentsék a vádlottat is, mivel nem tudták, hogy elhagyta az épületet. 

A tűzoltókat egy járókelő értesítette. A tűz következtében a ház lakhatatlanná 

vált. 

Mindkét sértett 8 napon belül gyógyuló égési sérüléseket szenvedett. 

A Főügyészség a vádlottat különös kegyetlenséggel, több emberen és 

védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével 

vádolja. 

Megjegyzés: A bíróság ítéletet hirdet. 
 
A tárgyalóterem befogadóképességére és a járványügyi helyzetre tekintettel az 

előzetes sajtóregisztrációt 

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően a tárgyaláson a sajtó képviselőinek 

és a hallgatóságnak az együttes létszáma legfeljebb 36 lehet.  
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 
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