Balassagyarmati Törvényszék
2020. február 3. – 2020. február 7.
2020. január 30.

Salgótarjáni Járásbíróság 2. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
T. I.

B.84/2019.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

– felfegyverkezve elkövetett személyi 2020. február 3.

a tárgyalás ideje
9:00

szabadság megsértésének bűntette és
más bűncselekmények

Az ügy lényege:
A vádlott 2009. óta élettársi kapcsolatban élt a sértettel Salgótarjánban.
A vádlott 2016. december 7-én több alkalommal is bántalmazta az állapotos élettársát,
majd elvette a sértett iratait, továbbá a gépjárművének indítókulcsát, és a telefonját is
összetörte.
A sértett a vádlott elől házukból az utcára menekült, azonban a vádlott
személygépkocsival utánament, és felszólította a sértetett, hogy üljön be a kocsiba,
ellenkező esetben ugyanis „elüti, és átmegy rajta, mint egy kutyán”. A sértett a
fenyegetés hatására akarata ellenére beült a gépjárműbe, azonban a sértett később –
miután a vádlott a gépjárművet leállította – újra futásnak eredt. A vádlott azonban ismét
utolérte, és a sértetett a hajánál fogva a gépjárműbe tuszkolta, ahol a sértett fejét
többször a gépjármű műszerfalának ütötte.
A vádlott 2017. júniusának elején – pontosabban meg nem határozható időpontban –
veszekedni kezdett a sértettel, aki ennek hatására el akarta hagyni a közösen lakott
házukat. A vádlott a sértettet a hajánál fogva visszahúzta, majd a helyiség ajtaját
magukra zárta, és a konyhaasztalon lévő késtartóból egy csontozókést vett magához. A
kést a sértett felé tartva azt mondta, hogy „ülj le, vagy leszúrlak, mint egy disznót”. A
cselekménynek a vádlott a hozzátartozóinak a megjelenésére vetett véget.
A vádlott azt követően, hogy a Losonci Járásbíróság a sértett sérelmére elkövetett
zaklatás vétsége és zaklatás bűntette miatt végrehajtásában felfüggesztett
szabadságvesztésre ítélte 2017. november 2-án a sértett testvérének küldött üzenetben
az írta, hogy „Mondd meg a húgodnak, hogy meneküljön, mert nem ültem börtönben
hiába, betartom az ígéretem, megy a gyerek után”. Ez utóbbival arra utalva, hogy a
sértett az első bántalmazást követően megszakíttatta a terhességét.

Információ:

Megjegyzés: Előkészítő ülést követő első tárgyalás 7 idézett személlyel.
dr. Bolyós Gergő
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
+36-20/444-8607

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló
Ügyszám

Fk.68/2019.

a vádlott
monogramja

elkövetett bűncselekmény

ifj. K. I. és
társa

bűncselekmények

a tárgyalás dátuma

- emberölés bűntette (kísérlet) és más 2020. február 4.

a tárgyalás ideje
9:00

Az ügy lényege:
Ifj. K. I. I.r. vádlott 2017. augusztus hó 5. napja és augusztus hó 7. napja közötti időben
a sértettet – aki a Balassagyarmati Rendőrkapitányságon az I.r. és II.r. vádlottak édesapjára, id. K. I.-re az ellene kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult bűnügyben
terhelő vallomást tett – több alkalommal megfenyegette azzal, hogy ha az édesapjára
tett terhelő vallomását nem vonja vissza, „égni fog”, „égni fognak”. Az I.r. vádlott
2017. augusztus hó 7. napján 22 óra és 22 óra 30 perc körüli időben megjelent a sértett
lakóházánál, ahol az udvaron található, lakatlan nyári konyhát gázolaj felhasználásával
meggyújtotta, amelynek következtében annak tetőszerkezete leégett, a benne tárolt eszközök használhatatlanná váltak.
Az I.r. vádlott másnap ismételten fenyegető hangvételű kijelentést intézett a sértett felé
azzal a tartalommal, hogy „nem tanult az esetből?!?” ugyanis az I.r. vádlott többszörös,
a terhelő vallomás visszavonását célzó fenyegető felszólításának nem tett eleget. Ezt
követően az I.r. és fk. K. A. II.r. vádlottak 2017. augusztus hó 12. napján az esti órákban
megjelentek sértett és gyermekei által lakóháznál. Az I.r. és II.r. vádlottak a lakóház
bejárati ajtaját a házban tartózkodó személyek kijutásának megakadályozása érdekében
egy székkel kívülről kitámasztották, arra és a ház bejárati ajtótól balra lévő ablakába
különféle ruhákat halmoztak, azokat benzinnel lelocsolták és meggyújtották. A házban
ezalatt az I.r. és II.r. vádlottak által is tudottan többen tartózkodtak.
Az I.r. és II.r. vádlottak által felhalmozott ruhák lángra kaptak, a házban tartózkodó
személyek a tűz észlelését követően csak a bejárati ajtótól jobbra lévő ablakon tudtak
kimenekülni a ház hátsó részében lakó M. L. segítségével, mivel a bejárati ajtó és az
attól bal oldali ablakkeret is lángolt, a szék és a rajta lévő égő anyagok pedig a kijáratot
eltorlaszolták.
Információ:

Megjegyzés: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /255 mellék

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja

B.166/2019.
L. Z.

elkövetett bűncselekmény
– emberölés bűntett kísérlete

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

2020. február 6.

9:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2018. október 20-án 24 óra előtt pár perccel ittas állapotban megjelent a
többek (így édesanyja, édesanyja élettársa és nagyszülője) általa is lakott balassagyarmati lakás zárt ajtajánál, ahol hangosan kiabálva követelte, hogy engedjék be őt a lakásba. Mikor a sértett kiment a hangoskodásra az ajtó elé, a vádlott azt mondta neki,
hogy „Te szar geci, szétbaszom a fejedet!”. Eközben a vádlott a zsebéből elővett egy
boxert, melyet a sértett elvett tőle és a földre ledobott. Ezután a vádlott és a sértett
dulakodni kezdett egymással, melynek során a vádlott egy kést próbált elővenni a zsebéből, ám ezt a sértett megakadályozta, és a lakásba belépő vádlottat kilökte az ajtón.
A vádlott 2018. október 21-én 6 óra 30 perc körüli időben erősen ittas állapotban viszszatért a lakásba. Mikor 7 óra 50 perc körüli időben a sértett megérkezett a lakásba,
azonnal szóváltás alakult ki közöttük. Ennek során a vádlott felkapott egy kést az asztalról, azt kiabálta a sértettnek: „Gyere, kibelezlek, kiszedem belőled a pacemakert,
elvágom a nyakadat, szétszurkállak!” és késsel a kezében megindult a sértett felé.
A sértett felszólította vádlottat a kés letételére, mire a vádlott azt kiabálta neki, hogy
„Rábaszol geci, kibelezlek, szétszurkállak!”. Erre a sértett belökte a vádlottat a konyhaszekrény és gáztűzhely közé, melyek következtében a vádlott elejtette a kezében
tartott kést. Mivel a hangoskodás miatt a konyhában megjelent kiskorú S. K., ezért a
sértett kihívta az udvarra a vádlottat, aki egy 8,8 cm pengehosszúságú kést vett a kezébe, és azzal indult a sértett után. A vádlott az udvarra történt kivonulás során egy
alkalommal a sértett felé rúgott, és többször feléje szúrt, és azt kiabálta, hogy „Szétszurkállak! Kibelezlek! Szétdarabollak geci, baszd ki a kurva anyádat!”.
A szúrások elől a sértett kitért, azonban az utolsó kitérése során elcsúszott, és hassal a
földre esett. Ekkor a vádlott a sértett hátára ült, akit a jobb kezében tartott késsel egyszer közepes erővel a mellkas jobb oldali hátsó részén megszúrt.
Mikor a vádlott újabb szúrásra emelte a kést, a sértett hátrafelé nyúlva kiütötte azt a
kezéből. Erre a vádlott a bal karjával hátulról átfogta a sértett nyakát, majd a jobb
kezével nagy erővel húzta és feszítette hátra a sértett fejét. Közben a vádlott azt ordibálta, hogy „Eltöröm a nyakadat! Kiszedem belőled a pacemakert!”. A kiabálásra kiment az udvarra a vádlott édesanyja, aki megpróbálta a vádlott kezét lefejteni a férje
nyakáról, amit nem sikerült elérnie. Ezután a vádlott édesanyja többször felszólította
a vádlottat, hogy engedje el a sértett nyakát. A többszöri felszólítás hatására a vádlott
elengedte a sértettet, majd igyekezett elmenekülni a helyszínre kiérkező rendőrjárőr
elől.
Információ:

Megjegyzés: Második tárgyalás négy idézett személlyel.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /255 mellék

Salgótarjáni Járásbíróság fsz. 2. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja

Fk.124/2019.
Fk. N. Zs. Z. és
két társa

elkövetett bűncselekmény
–
rablás
bűntette
bűncselekmények

ás

más

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

2020. február 6.

10:00

Az ügy lényege:
1.
Az I. r és a II. r. vádlottak 2018. november 19. napján hajnali 4 óra körüli időben –
miután megtudták, hogy nyugdíj érkezett – megjelentek a 94 éves sértett,
mátraverebélyi házánál, majd oda ismeretlen módon bementek. Amíg II. r vádlott a
konyhában figyelt addig az I. r fiatalkorú vádlott az ágyban alvó idős sértettre
rátérdelve egy lámpával az arcába világított és közben azt mondta neki, hogy „add elő
a pénzed” és eközben még ököllel is megütötte a vállán a sértettet. Miután a sértett
erre nem volt hajlandó, őt az ágyról lefordította és az ágyneműben a párna alatt
elhelyezett 70.000 Ft készpénzt magához vette. Az I. r. vádlott ezen összeget átadta
II.r. vádlottnak, aki másnap 3.000 Ft visszaadott I. r. fk vádlottnak.
Ezt követően 2018. november 20. napján szintén a hajnali órákban –pontosabban meg
nem állapítható időben– I. r. vádlott ismét megjelent az alvó sértettnél, és a fentiekhez
hasonló módszerrel (rátérdelve és az arcát pofozva) újra pénzt követelt az „add elő a
többi pénzt” szavakkal, majd a sértettet kihúzta az ágyból és az ágyat átkutatta, de
újabb pénzösszeget már nem talált. Közben a sértett magához vett egy csőfogót és
azzal fejen ütötte az I. r. vádlottat, aki erre értékek elvétele nélkül elment a helyszínről.
2.
Az I. r., a III. r. és a IV. r. vádlottak 2018. október 31-ről 2018. november 01-re virradóan a sértett tulajdonát képező mátraverebélyi családi házba közösen, egymás cselekményéről tudva az ablakszárny benyomásával és az ablaküveg betörésével behatoltak és onnan 50.500,- forint értékben tulajdonítottak el ingó vagyontárgyakat.
Információ:

Megjegyzés: Előkészítő ülést követő első tárgyalás.
dr. Bolyós Gergő
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
+36-20/444-8607

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
H. M.

B.16/2019.

elkövetett bűncselekmény
– tizennegyedik életévét be nem töltött
személy
sérelmére
elkövetett
emberölés

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

2020. február 7.

9:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2017 nyarán - azt követően, hogy élettársával további gyerekek vállalását
nem kívánták - teherbe esett, azonban ezt a tényt mindenki előtt titokban tartotta. A
gyermek mozgását ettől az időponttól kezdve folyamatosan érezte.
A vádlott 2018. január 1-én reggel 9 óra körüli időben elhatározta, hogy hazamegy a
gyerekeihez, azonban út közben, észlelte, hogy elfolyt a magzatvize. Ekkor bement
patakon átívelő híd alá, és mivel már tolófájásokat is érzett, leguggolt, majd röviddel
ezt követően megszülte a gyermekét, akit megpróbált megfogni, de kicsúszott a kezeiből és mintegy 20 cm magasságból a patak partjára esett. A vádlott felemelte onnan az
újszülöttet, aki felsírt, és észlelte a szívverését is.
Ezután a vádlott a gyermeket egy nála lévő pulóverbe bugyolálta, majd maga előtt
tartva, a rajta lévő felső alá rejtve, elindult vele. A gyermek szülését továbbra is titkokban akarta tartani, ezért elhatározta, hogy megszabadul az újszülöttől úgy, hogy
testét feldarabolja és eltünteti. A vádlott 15 óra körül visszament a patak partjára, az
újszülött fejére legalább négyszer közepes erővel ráütött, nyakát megszorította, a fölre
tett csecsemőt a bal kezével a vállánál leszorította, és egy nála lévő éles zsebkéssel
feldarabolta.
A csonkolt testrészeket, valamint a felhasznált zsebkést szatyorba tette, majd a szatyorból a testdarabokat a vízbe szórta.
Információ:

Megjegyzés: Tárgyalás bizonyítási eljárás folytatásával, szakértő meghallgatásával.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /255 mellék

