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S a j t ó h í r 

 

Filmbe illő módon lenyelte a kokaint tartalmazó zacskót, majd életét 

vesztette a díler 

 

A Balassagyarmati Törvényszéken az elhunyt sértett hozzátartozója által előterjesztett 

pótmagánvád alapján van folyamatban büntetőeljárás azt követően, hogy a Nógrád Megyei 

Főügyészség a vádlottal szemben folyamatban volt nyomozást korábban megszüntette. 

 

A pótmagánvádban foglalt tényállás szerint a vádlott és élettársa (az elhunyt sértett) kábítószer 

árusításból tettek szert jövedelemre 2016 szeptemberében és az azt megelőző hónapokban, 

amely miatt a nyomozóhatóság megfigyelése alatt álltak. 

 

A vádlott és a sértett 2016. szeptember 3-án, Budapesten kokaint vásároltak, amely egy 

műanyag tasakba volt csomagolva. A vádlott és a sértett gépjárművét hazafelé a rendőrség 

munkatársai közúti ellenőrzés alá vonták. Ekkor a sértett a kábítószer elrejtése céljából a 

kokaint tartalmazó tasakot lenyelte. 

 

Annak ellenére, hogy a sértett a rosszullét jeleit mutatta, a vádlott a rendőrség kifejezett 

kérdésére sem számolt be a sértett tettéről, azt a nap későbbi szakaszában – kihallgatása és a 

házkutatás során is – titkolta. 

 

Másnap, azaz 2016. szeptember 4-én 18 óra körüli időben a sértett gyomrában a kokaint 

tartalmazó tasak kinyílt, így a sértett kábítószer-mérgezést szenvedett, amelynek tünetei 20 óra 

körüli időben nemcsak a vádlott, de a vele egy lépcsőházban lakók számára is hallhatóvá váltak. 

Ennek ellenére a mentőket a vádlott csak közel 2 órával később, 22 óra körüli időben értesítette. 

A sértett a mentők beavatkozása ellenére 23 óra körüli időben elhunyt. 

 

A pótmagánvádló elsődlegesen mulasztással elkövetett emberölés, míg másodlagosan halált 

okozó segítségnyújtás elmulasztása bűntette miatt kéri a vádlott büntetőjogi felelősségének 

megállapítását, és vele szemben büntetőjogi szankció kiszabását. 

 

A törvényszék 2018. december 6-án előkészítő ülést tartott, amelyen a vádlottat kihallgatta. A 

vádlott nem ismerte el a bűnösségét, ezért a büntetőeljárás a bizonyítási eljárással folytatódott. 

A 2019. január 29-én tartott tárgyaláson felvett bizonyítás során a törvényszék tanúkat hallgatott 

ki. 

 

Balassagyarmat, 2019. január 29. 
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