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S a j t ó h í r 

Megkezdődött a közúti balesetben elhunyt polgármester ügyével kapcsolatos 

büntető per Balassagyarmati Törvényszéken 
A Nógrád Megyei Főügyészség vádemelését követően 2018. március 1-jén a vádirat ismertetésével, a 

vádlott, valamint a tanúk és szakértők kihallgatásával vette kezdetét a 64 éves rimóci vádlott ellen 

gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége, továbbá segítségnyújtás elmulasztásának a 

veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette és gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége 

miatt indult büntető eljárás a Balassagyarmati Törvényszéken. 

 

A Nógrád Megyei Főügyészség által emelt vád szerint a vádlott 2016. november 19. napján 17 órát 

követő – pontosabban meg nem állapítható – időben a kerékpárját tolva indult Szécsényről Rimócra. A 

vádlott sötét árnyalatú és színösszeállítású ruházatot viselt, fényvisszaverő mellényét a táskájából nem 

vette elő. Kerékpárjának világítását az első kerék hajtotta dinamó biztosította volna, azonban a hátsó 

lámpa vezetéke el volt szakadva, míg az első lámpa bekapcsolt dinamó mellett sem világíthatott az 

alacsony tolási sebesség miatt. A kerékpáron hátsó prizma nem volt, a pedálprizmák pedig 

elkoszolódásuk miatt hatástalanok voltak. 

 

A vádlott 17 óra 40 percet megelőző időben a Szécsényből Rimócra vezető 21133. számú út első 

kilométerszelvényében Rimóc felé haladt a menetiránya szerinti jobb oldali forgalmi sáv 

középvonalában. Ez az útszakasz Szécsény lakott területén kívül található, melyet közvilágítás hiányában 

ebben az időpontban éjszakai sötétség borított. 

 

Ekkor érte utol a vádlottat a szintén Rimóc felé haladó sértett az általa vezetett Opel Zafira típusú 

személygépkocsival, melynek tompított fényszóróit üzemeltette. A sértett gépjárművének tompított 

fénykévéjébe kerülő, vele azonos forgalmi sávban haladó vádlottat 40 m-rel a jármű előtt észlelte a 

sértett. A sértett az előtte féktávolságon belül felbukkanó vádlott elütésének elkerülése érdekében balra 

kormányozta az általa vezetett gépkocsit, amellyel így áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba. 

Ebben a forgalmi sávban ekkor egy másik gépjármű és két utasa közlekedett Rimóc felől Szécsény felé. 

Mikor a Rimócról Szécsény felé közlekedő gépjármű vezetője látta, hogy a szemből közeledő sértetti 

gépjármű áttért az ő forgalmi sávjába, fékezni kezdett, ám a két személygépkocsinak a frontális ütközését 

már nem tudta elkerülni. 

A balesetet a vádlott észlelte, rövid időre megállt a sértett gépjárművének bal első ajtajával egy vonalban, 

ám anélkül folytatta útját Rimócra, hogy meggyőződött volna arról, hogy a balesetben érintett személyek 

segítségre szorulnak-e. 

 

A baleset következtében a sértett – aki ekkor Rimóc polgármestere volt – elhunyt, míg a balesettel érintett 

másik gépjármű sofőrje 8 napon belül gyógyuló sérüléseket, utasa pedig 8 napon túli gyógytartamú 

sérüléseket szenvedett. 

 

A vádlott a cselekmény időpontjában ittas állapotban volt. 

 

A tárgyalás 2018. március 23-án 9 órakor perbeszédekkel folytatódik. 

 

Balassagyarmat, 2018. március 5. 

          dr. Bárány Dávid 

– Balassagyarmati Törvényszék sajtótitkára 


