
Balassagyarmati Törvényszék 

      Sajtószóvivő 

  

         

  

 
 
1 

 

Sajtóközlemény 

A vádlott bajonettel oltotta ki az ismerőse életét 

 

A feleségét bántalmazó vádlott ellen lépett fel a sértett, akit a vádlott egy 27 cm 

pengehosszúságú bajonettel a nyílt utcán, a testén több helyen olyan súlyosan megsebesített, hogy a 

sértett a helyszínen az életét vesztette. 

 

A törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott és a sértett 2018. május 18-án este 

folyamatosan italozott Zabaron, a sértett tulajdonában álló ingatlanban, amelynek hatására 

mindketten ittas állapotba kerültek. A vádlott 23 óra körül – arra hivatkozással, hogy elmegy 

szórakozni – az ingatlanból eltávozott. Az erősen ittas vádlott ezt követően azonban éjfél körül 

visszament az ingatlanhoz, az ajtót berúgta, majd minden indok nélkül megütötte a lakásban 

tartózkodó feleségét. 

A sértett a bántalmazás befejezésére szólította fel a vádlottat, aki azonban tovább folytatta a 

felesége bántalmazását, és a hajánál fogva húzta őt a földön. A sértett a vádlott feleségének 

védelmére kelt, emiatt azonban dulakodás alakult ki közöttük. Ezt követően a vádlott átment az utca 

túloldalán lakó ismerőséhez, hogy tőle értesítse a rendőrséget az őt ért bántalmazás miatt. A sértett 

meghallva a vádlott telefonálását, trágár szavakkal illette őt.  

A telefonhívást követően vádlott az ismerőse konyhájából magához vette az ismerőse tulajdonát 

képező 3,5 cm széles és 27 cm pengehosszúságú bajonettjét, majd azzal kirohant a házból, és a 

sértettel útközben ismét dulakodni kezdtek, aki egy fa kaszanyéllel védekezett. Miután a sértett a 

kaszanyelet kiejtette a kezéből, a vádlott a nála lévő bajonettel szúrt és vágott sérüléseket okozott a 

sértett felsőtestén, amelynek következtében a sértett a helyszínen elhalálozott. 

 

A Balassagyarmati Törvényszék a 2020. március 5-én kihirdetett ítéletével a vádlottat különös 

kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 20 év – fegyház fokozatban végrehajtandó 

– szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, egyúttal kötelezte az eljárás során 

felmerült közel 1.200.000,- forint összegű bűnügyi költség megfizetésére is. 

 

A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott a cselekménnyel összefüggésben maga is 

megsérült és azt, hogy a nadrágját az erősen vérző sértettre tekerte. 

A vádlott terhére került megállapításra a büntetett előélete, továbbá az, hogy a vádlott a cselekményt 

próbaidő hatálya alatt követte el, alig két hónappal azután, hogy őt egy hasonló jellegű – bár kisebb 

tárgyi súlyú – erőszakos cselekmény miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte az Ózdi 

Járásbíróság. Szintén súlyosító körülményként került értékelésre a vádlott önhibából eredő ittas 

állapota és a kitartó elkövetés is. 
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