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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Agyonverte családja jótevőjét
Féltékenységből ütötte meg a családjának csupán segíteni akaró sértett férfit a vádlott 

Martonyiban. A sértett belehalt a bántalmazásba.

A 24 éves vádlott férfi 2015. januárjában szabadult korábbi börtönbüntetéséből, majd hazaköltözött 
élettársához. Mivel a nő egy másik férfitól várt gyermeket, így féltékeny volt rá. Ez rendszeres 
konfliktusokat okozott kettejük között. 2015. július hó 22. napján a délutáni órákban a vádlott ittas 
állapotban tért haza és észlelte, hogy az élettársa és a kislánya nincsenek otthon. 
Keresni  kezdte a faluban a nőt, így jutott el a szomszédos utcába, ahol a sértett középkorú férfi 
lakott munkatársaival egy bérelt házban. A vádlott tudta, hogy a férfi pénzt szokott kölcsönadni az 
élettársának.

Amikor bement a házba, azt látta, hogy az élettársa,  a szobában az ágyon ül a sértett mellett, akin 
csak egy rövid nadrág volt,  a kislánya pedig az élettársa ölében ült.  A nő azért  ment oda, hogy 
megkérje a sértettet, vigye el őt bevásárolni Miskolcra.

A sértett,  mivel  aznap  már  alkoholt  fogyasztott,  megszervezte,  hogy munkatársa  vigye  el  őket 
gépkocsival vásárolni

A vádlottnak nem volt tudomása élettársa vásárlási szándékáról, így amikor megérkezett és meglátta 
a szobában a félmeztelen sértettet az élettársával együtt, ideges lett, mivel feltételezte, hogy a nő és 
a sértett férfi között szerelmi kapcsolat van. 
Ahogy belépett a szobába, az ágyról felálló és feléje induló sértettet az ökölbe szorított jobb kezével 
minden előzmény nélkül nagy erővel megütötte  az állán,  majd miután a férfi  meghátrált,  a bal 
kezével közepes erővel megütötte az arcát az orránál. 
Az ütés következtében a sértett a földre rogyott. 

Ezt követően a vádlott távozott a lakásból, otthagyva a földön fekvő sértettet. Távozóban egy másik 
férfit is megütött a bal fülén, illetve a térdével bordán rúgta. 
A házban tartózkodók azonnal hívták a mentőket, akik megpróbálták az újraélesztést, de már csak a 
halál beálltát állapították meg.

A B.A.Z. Megyei Főügyészség halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat a visszaeső férfi 
ellen és börtönbüntetést valamint közügyektől eltiltást indítványozott.

A vádlott előzetes letartóztatásban várja a tárgyalás kitűzését.

Miskolc, 2016. március hó 8. napján
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