Balassagyarmati Törvényszék
2020. február 24. – 2020. február 28.
2020. február 20.

Balassagyarmati Törvényszék 24. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
B. Cs.

B.1/2019.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntette

2020. február 25.

9:00

Az ügy lényege:
A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett 2018. május 18-án este folyamatosan
italozott Zabaron, a sértett tulajdonában álló ingatlanban. A vádlott elment szórakozni
ahonnan éjfél körül érkezett vissza. 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 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.
A vádlott ezt követően kirohant a házból a bajonettel, majd a sértettel dulakodni kezdtek. A vádlott a nála lévő bajonettel szúrt és vágott sérüléseket okozott a sértett felsőtestén, amelynek következtében a sértett a helyszínen elhalálozott.

Információ:

Megjegyzés: Perbeszédek várhatók.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /255 mellék

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

- emberölés bűntette

2020. február 25.

9:00

N. I.

B.144/2019.

Az ügy lényege:
A vádlott az elhunyt sértettel 11 éve élt élettársi kapcsolatban. A vádlott és a sértett
italozó életmódot folytatott, közöttük gyakoriak voltak a veszekedések, ezek többször
tettlegességig fajultak, melyek miatt rendőri intézkedések, büntető eljárások is voltak
ellenük.
A bűncselekmény elkövetését megelőző éjszaka folyamán a vádlott több pohár bort is
elfogyasztott, majd az italozást reggel élettársával tovább folytatták. A vádlott 2018.
december 6-án egy tanfolyamra indult, ahová a sértett is elkísérte őt. Oda azonban nem
jutottak el, a piacon és városszerte több helyen ismét szeszes italt fogyasztottak, majd
hazamentek. Az ittas állapotban lévő vádlott és a szintén ittas sértett a délelőtti órákban
összeveszett, a veszekedés során a vádlott kiment a konyhába, ahol a fiókból egy kést
vett magához, majd azzal visszatért a szobába. Ott a még mindig veszekedő, fotelban
ülő sértetthez ment és a késsel először a sértett előtt hadonászni kezdett, majd azzal a
férfit egyszer szándékosan combon szúrta.
A sértett halála a jobb oldali combverőér és visszér szúrt sérülése következményeként
kialakult heveny külső elvérzés miatt következett be.
Információ:

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

Salgótarjáni Járásbíróság 3-as számú tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
O. R.

B.100/2019.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– felfegyverkezve elkövetett rablás
bűntette

2020. február 27.

8:30

Az ügy lényege:
A vádlott 2018. április 27. napján a késő esti órákban az R. R. által vezetett VW Polo típusú
járművel Karancsságon közlekedve meglátta B. L. M. sértettet a HUT-764 frsz-ú 316-os
BMW típusú gépkocsival. A sértetti járműnél megállva vádlott arra kérte sértettet, hogy
adja oda neki a BMW típusú gépkocsiját, amit a sértett kölcsönkérésként értelmezve, arra
nemet mondott, és járművével elindult a Palóc út irányába.
A vádlott a VW Pólót vezető R. R.-el a sértett után vitette magát, és megállíttatta a sértett
járművét. R. R. – a vádlott valós céljának ismerete nélkül, – a Palóc úton állította meg a
sértetti járművet úgy, hogy megelőzte, fékezett és megállt a BMW előtt.
A vádlott a sértett gépkocsijának jogtalan eltulajdonítása végett, a vádlott által korábban
napokig használt VW Polo csomagtartójából, magához vette az élet kioltására alkalmas 32
cm pengehosszúságú kardját, majd a karddal felfegyverkezve beült a sértett járművének
hátsó ülésére.
A sértett abban a tudatban, hogy ellenállása esetén a vádlott a kardot a személye ellen fogja
használni, - a gépkocsiját ellenállás nélkül a Karancsság, Palóc út 39. számú háza környékéig vezette, ahol azt a gépkocsiban lévő forgalmi engedéllyel együtt a vádlottnak, aki azt
állította, hogy a járművet vissza fogja vinni.
A 200.000 Ft értékű, WBACA71050FL29353 alvázszámú, 04007890164E2 motorszámú
járművet a vádlott az eredeti szándékának megfelelően nem vitte vissza, azt a sértett tudtán
kívül - 2018. május 2. napján – hatósági jelzés és forgalmi engedély nélkül – a Zagyvafém
Kft-nél 43.043.-Ft-ért vashulladékként értékesítette.

Információ:

Megjegyzés: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható.
dr. Bolyós Gergő
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
+36-20/444-8607

