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A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája a 2018. október 5-én tartott ülésen – a szökés,
elrejtőzés veszélyre tekintettel – harminc napra elrendelte annak a 39 éves, budapesti férfinek
a letartóztatását, aki a jelenlegi adatok szerint megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2018.
október 2-ról 3-ra virradó éjjel Balassagyarmaton olyan módon bántalmazott egy férfit a saját
otthonában,  hogy  a  sértett  a  gyanúsított  bántalmazásának  eredményeképpen  elszenvedett
sérülésektől életét vesztette.

Az eljárás eddig rendelkezésre álló adatai szerint a gyanúsított és a sértett évekkel korábban
ismerkedett  meg  Németországban,  ahol  egy  munkahelyen  dolgoztak  együtt,  így  ismerősi
viszonyba kerültek.

A  gyanúsított  2018.  október  2-án  a  délutáni  órákban  meglátogatta  a  sértettet
Balassagyarmaton.  Közösen több balassagyarmati  szórakozóhelyet  is  felkerestek,  melynek
során  nagyobb  mennyiségű  szeszes  italt  fogyasztottak  el.  Az  elfogyasztott  szeszes  italtól
mindketten  ittas  állapotba  kerültek  és  már  az  utcán  kialakult  közöttük  szóváltás,  illetve
dulakodás, melynek során a gyanúsított a sértettet több alkalommal megütötte. 

A  gyanúsított  és  a  sértett  a  késő  éjszakai  órákban  a  sértett  és  édesanyja  által  lakott
balassagyarmati  családi  házba mentek.  Itt  a sértett  által  használt  szobában a gyanúsított  a
sértettet  tovább ütlegelte  és  rugdosta.  A gyanúsított  a  sértettet  súlyos  bántalmazását  és  a
sértett szenvedését a nála lévő mobiltelefonja videofelvevőjével is rögzítette. A gyanúsított az
általa alkalmazott  erőszak közben a magatehetetlen sértett  nyakából a sértett nyakláncát is
elvette.  A gyanúsított  a bántalmazás után az éjszaka még hátralévő részét a sértett  mellett
töltötte, majd 2018. október 3. napján a reggeli órákban észlelte, hogy a sértett nem mutat
életjeleket,  ekkor  álnéven  értesítette  a  mentőszolgálatot,  majd  a  közelben  levő  ruházati
boltban a vérrel  szennyezett  nadrágja és cipője helyett  újat vásárolt  ezt  követően pedig az
elsődleges  intézkedést  végző rendőrjárőröket  félrevezetve  azt  nyilatkozta,  hogy a sértettet
általa ismeretlen személyek bántalmazták.

A bíróság végzése ellen a gyanúsított  és védője enyhébb kényszerintézkedés,  az ügyész a
bűnismétlés  veszélyének  megállapítása  érdekében  fellebbezett.  A  bíróság  végzése  a
fellebbezésekre tekintet nélkül végrehajtható.

A  Nógrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság  az  ügyben  emberölés  és  kifosztás  bűntett
megalapozott  gyanúja  miatt  folytat  nyomozást  a  letartóztatásba  helyezett  gyanúsítottal
szemben.
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