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Kegyetlenül megfojtották az idős embert, majd rágyújtották a házát.

A Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat  emelt  a  Heves Megyei  Főügyészség nyereségvágyból  elkövetett  emberölés  bűntette 
miatt a gyöngyösi N. Tibor és társai ellen.

A II. rendű N. Róbert vádlott 2012. július 27-én hajnalban, fél egy körül testvére, a 16 éves N. 
Tibor I. rendű vádlott társaságában érkezett Gyöngyösön a III. rendű F. Beatrix vádlott lakása 
elé, ahol a mindössze 14 éves IV. rendű vádlott, K. Patrícia is lakott. 

A vádlotti társaság az utcán beszélgetett.  N. Róbert azt mondta, hogy „tud egy házat”. Ez 
felhívás volt betörésre, amit egyikük sem ellenzett. Ennek megfelelően lopási szándékkal Sz. 
I. sértett házához indultak. Odaérve N. Róbert a fiatalkorú K. Patríciát a közeli sarokra küldte 
azzal,  hogy  figyeljen  és  fütyüljön,  ha  jön  valaki.  A  másik  három  vádlott  átmászott  ház 
kerítésén, be az udvarra. 

A házban a 81 éves  Sz.  I.  sértett  az  előszobában egy fotelben aludt.  Amikor a  vádlottak 
befeszítették az ajtót, felébredt a zajra. Ekkor az I. rendű N. Tibor kis erővel egy késszerű 
eszközzel nyakon szúrta őt. A szúrás életfontosságú nyaki szerveket nem sértett, de ez nem a 
vádlott szándékán múlott. Látva, hogy a testvére nem ölte meg a sértettet, N. Róbert II. rendű 
vádlott nagy erővel megragadta a nyakát és megfojtotta az idős embert.  F. Beatrix vádlott 
mindezt végignézte.

Mikor  a  sértett  már  halott  volt,  a  vádlottak  a  ház  helyiségeiben  értékek után  kutattak.  A 
szobákban a szerkényekből, fiókokból, polcokról mindent a földre dobáltak. 

Végül -  cselekményük leplezése érdekében -  a ház előszobájába éghető tárgyakat  hordtak 
össze,  azokat  meggyújtották,  majd  a  mindössze  néhány ezer  forint  értékű lopott  holmival 
elhagyták a helyszínt.
A tüzet  a  szomszéd  észlelte  fél  négy  körül,  amikor  értesítette  a  tűzoltókat.  A  tűz  a  ház 
előszobájából nem terjedt tovább, így sikerült azt eloltani.

A  főügyészség  a  házba  behatoló  vádlottakat  életfogytig  terjedő  szabadságvesztéssel  is 
büntethető nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével, míg az emberölésről nem tudó, 
az  utcán  figyelő  IV.  rendű  vádlottat,  mint  bűnsegédet  szabálysértési  értékre  dolog  elleni 
erőszakkal elkövetett lopás vétségével vádolja.
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