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2019. június 13. 

 

Balassagyarmati Törvényszék 24. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.16/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

H. M. 

 

elkövetett bűncselekmény 

– tizennegyedik életévét be nem töltött 

személy sérelmére elkövetett 

emberölés  

a tárgyalás dátuma 
 
2019. június 25. 

a tárgyalás ideje 

 

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 kezei-

ből 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 tit-

kokban 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 szatyor-

ból a testdarabokat a vízbe szórta. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /222 mellék 

 

  



 

 

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.1/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

B. Cs. 

elkövetett bűncselekmény 

–különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés büntette 

 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2019. június 25. 

a tárgyalás ideje 

 

8:30 

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 meg-

ütötte a lakásban tartózkodó feleségét. 

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

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

feleségének védelmére kelt, emiatt azonban dulakodás alakult ki közöttük. Ezt köve-

tően a vádlott átment az utca túloldalán lakó ismerőséhez, hogy tőle értesítse a rendőr-

séget 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 kezd-

tek. A vádlott a nála lévő bajonettel szúrt és vágott sérüléseket okozott a sértett felső-

testén, amelynek következtében a sértett a helyszínen elhalálozott. 

 
Megjegyzés: Előkészítő ülést követő első tárgyalás. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /222 mellék 

 

 


