
Sajtóközlemény

A Balassagyarmati  Törvényszék  2019.  május  14.  napon  kihirdetett  ítéletével  a
vádlottat  különös  kegyetlenséggel,  bűncselekmény  elhárítására  idős  koránál  és
fogyatékosságánál  fogva  is  korlátozottan  képes  személy  sérelmére  elkövetett
emberölés bűntette, szexuális erőszak bűntette és szeméremsértés bűntette miatt ítélte
halmazati büntetésként 25 év fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre
és  10  év  közügyektől  eltiltásra.  Elrendelte  továbbá  a  Salgótarjáni  Járásbíróság
korábbi ítéletében próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.

A törvényszék által megállapított tényállás lényege szerint a 2017. április 17. napon
délelőtt  folyamán  folyamatosan  alkoholt  fogyasztó  vádlott  azért  jelent  meg  a
Somoskőújfaluban  található  ingatlanban,  hogy  a  közös  udvart  használók  körében
Húsvét  hétfő  lévén  locsolkodni  tudjon.  Miután  az  egyik  ingatlanból  kizavarták  a
közös  udvaron  megpillantotta  a  mozgásszervi  megbetegedése  miatt  nehézkesen
mozgó 72 éves sértettet, akit minden előzetes kommunikáció és személyéhez köthető
motiváció nélkül öklével a fején és arcán ütlegelni kezdett, majd a földre eső sértettet
-  annak érdekében, hogy tovább üthesse - nyakánál fogva felhúzta. A sértett a vádlott
ütéseinek hatására csillapodó dühét kihasználva be tudott menni a házába, azonban a
vádlott követte őt. Az ágyon ülő és a bordáját fájlaló sértettet ököllel arcon ütötte,
majd az ágyon hanyatt terülő sértettre rámászott és tovább bántalmazta. A vádlott az
ütések  következtében  támadt  szexuális  vágyának  kielégítése  végett  a  sértett  alsó
nadrágját  és  alsóneműjét  lehúzta  és  megerőszakolta  őt,  közben  erőteljesen
megharapta a jobb mellét. Ezt követően a vádlott a sértettet magára hagyta, aki a
vádlott bántalmazása következtében a bal oldali II.-X. bordák törését, ezen belül a II.,
IV., V. bordák többszörös törését, a jobb oldali I.-IX. bordák törését, ezen belül III.,
IV. és V. borda többszörös törését, testszerte zúzódásos hámhorzsolásos sérüléseket, a
jobb emlő harapását, a hüvelybemenet nyálkahártya repedését, a nyelvcsont mindkét
nagy szarvának és a pajzsporc mindkét felső szarvának letörését szenvedte el, mely
következtében kialakult heveny keringés és légzés összeomlással járó traumás sokk
következtében elhalálozott. 

A pszichoszexuális  fejlődési  zavarban szenvedő elkövető által  kifejtett  magatartás
következtében az élet elvételének folyamata a sértettnek rendkívül súlyos fájdalmat,
szenvedést, gyötrelmet és lelki megrázkódtatást okozott. 

Az  ítélet  nem  jogerős.  A  vádlott  és  védője  elsődlegesen  felmentésért,  míg
másodlagosan enyhítésért jelentett be fellebbezést,  míg a vádhatóság képviselője a
jogorvoslati nyilatkozat megtételére nyitva álló 3 napos határidőt fenntartotta. 

Balassagyarmat, 2019. május 17. 


