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S a j t ó h í r 
 

Letartóztatásban a Balassagyarmaton késelő férfi 

 

A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája a 2021. szeptember 20. napján tartott ülésén a 

Salgótarjáni Járási Ügyészség indítványára elrendelte annak a budapesti férfinak a 

letartóztatását, aki 2021. szeptember 17. napján a délelőtti órákban Balassagyarmaton késsel 

támadt egy nőre, akit többször meg is sebesített. 

 

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított egy polgári peres eljárás tárgyalása 

miatt érkezett Balassagyarmatra 2021. szeptember 17. napján. 10 óra 30 perc körüli időben 

Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren leülve várt a Nógrád Megyei Törvényszék 

épületéből a rendőrség felé tartó sértettre, abból a célból, hogy vele beszéljen. Amikor a sértett 

és a társaságában lévő jogi képviselője az úttesten áthaladva a tér bírósághoz közelebb eső 

részére ért, a gyanúsított felállt és az ügyvéd útját elállta, akit lökdösni is kezdett. Ekkor a sértett 

az inzultus elkerülése céljából megpróbált tovább haladni a rendőrkapitányság épülete felé, 

azonban a gyanúsított egy gyors mozdulattal a sértett után lépve a hátizsákjában lévő 11,5 cm 

pengehosszúságú kétélű késsel, a felé visszaforduló sértettet szemből gyors mozdulattal 

hastájékon szúrta. A sértett a szúrás után a téren elhelyezett és éppen mögötte lévő virágágyásra 

zuhant. Ekkor a gyanúsított odalépve a sértetthez további gyors, folyamatos szúró 

mozdulatokkal test szerte több alkalommal megszúrta a fekvő sértettet, aki eközben segítségért 

kiáltott. A gyanúsított a közelből a sértett segítségre siető személyek hatására felhagyott a sértett 

bántalmazásával, majd az ügyvéd felé fordulva azt kérdezte tőle, hogy „Magát is megszúrjam?”. 

A sértettet az állapotának a stabilizálása után a mentők életveszélyes sérülésekkel szállították a 

Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórházba, ahol azonnal megműtötték. 

 

A gyanúsítottat e fenti cselekmény miatt a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban Btk.) 160. § (1) bekezdésébe 

ütköző emberölés bűntettének kísérletével gyanúsította meg. 

 

A Salgótarjáni Járási Ügyészség a terhelt szökésének, illetve elrejtőzésének a veszélye miatt, a 

terhelt jelenlétének biztosítása és a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében 

indítványozta a terhelt letartóztatásának elrendelését harminc napra. 

 

A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészség indítványát részben alaposnak 

találta és a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében 2021. október 20. napjáig 

elrendelte a gyanúsított letartóztatását. 

 

A nyomozási bíró végzése nem végleges, ugyanis a gyanúsított szabadlábra helyezése 

érdekében, míg az ügyészség abból az okból fellebbezett, hogy a bíróság állapítsa meg a 

bűnismétlés veszélye mellett a terhelt szökésének, elrejtőzésének a veszélyét is. 

 

Balassagyarmat, 2021. szeptember 20. 
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