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Az ügy lényege: 

Tárgyalást tart a Debreceni Törvényszék annak a két vádlottnak az ügyében, akikkel szemben 

korábban minősített emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt 

vádat az ügyészség. A bizonyítási eljárás során a főügyészség 2023. február 1-jén a vádat 

módosította. A vádlottak személyét a vádmódosítás nem érintette, kizárólag a történeti 

tényállást, az elkövetés körülményét, amely miatt a bűncselekmény minősítése is 

megváltozott. 

 

A vádirat lényege szerint a sértett hosszabb ideje hajléktalan életmódot folytatott, azonban a 

bűncselekmény elkövetését megelőző időszakban egy Debrecen közeli tanyán végzett alkalmi 

munkát, valamint ott is élt egy lakókocsiban. A fiatalabb vádlott a sértettel egy ideig 

rokonságban állt, majd rajta keresztül ismerkedett meg az idősebb vádlottal. Ez a két férfi – 

akik korábbról ismerték egymást - 2021. április 24-én jelentős mennyiségű szeszes italt 

fogyasztottak. Az este folyamán a vádlottak elhatározták, hogy meglátogatják a sértettet a 

lakókocsijában. A két férfi nagy mennyiségű szeszes italt is magukkal vittek, azt a késő esti 

órákban a sértettel és a társaságában lévő két személlyel együtt megitták. Az italozás közben 

a fiatalabb vádlott kérdőre vonta a sértettet egy korábbi nézeteltérésük miatt, amelyre 

azonban a sértett főként ittassága miatt indulatosan reagált. Ezen feldühödve a fiatalabb férfi 

őt hirtelen ököllel többször megütötte az arcán és a fején, majd rövid időn belül a 

bántalmazásba bekapcsolódott az idősebb vádlott is, aki a sértettet szintén ököllel ütötte. 

A lakókocsiban ezt követően elaludt a gyertya, ezért a fiatalabb vádlott egy ott talált 

törölközőt összegyűrt és azt öngyújtóval meggyújtotta, majd arra több műanyag ételesdobozt 

és palackot tett, hogy a tűz még jobban fellobbanjon. A keletkezett tűz néhány perc alatt 

elhatalmasodott a hungarocellel bélelt lakókocsiban, ahol nagy füst keletkezett és nagy füst 

keletkezett. 

A vádlottak ijedtükben kimenekültek a lakókocsiból, becsukták az ajtaját, így magukra hagyták 

a bent alvó sértettet és két ismerősét, részükre az általuk előidézett veszélyhelyzetben nem 

nyújtottak tőlük elvárható módon haladéktalanul segítséget a menekülésben.  

A lakókocsiban időközben felébredt az ott tartózkodó egyik férfi, aki látva a tüzet és a füstöt 

kimenekítette a másik személyt, valamint kihúzta onnan a sértettet is. Rövid idő elteltével a 

lakókocsi teljesen leégett. 

A sértettnek és két ismerősének a tűzeset során sérülése nem keletkezett, azonban a sértett 

a vádlottak bántalmazása következtében nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 
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