Balassagyarmati Törvényszék
2019. szeptember 23. – 2019. szeptember 27.
2019. szeptember 20.

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
H. M.

B.16/2019.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– tizennegyedik életévét be nem töltött
személy
sérelmére
elkövetett
emberölés

2019. szeptember
24.

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: Előkészítő ülést követő első tárgyalás.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /222 mellék

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
B. Cs.

B.1/2019.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

–különös kegyetlenséggel elkövetett

2019. szeptember
25.

9:00

emberölés büntette

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: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /222 mellék

Balassagyarmati Törvényszék 24. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja

B.132/2019.
B. Cs.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– halált okozó segítségnyújtás
elmulasztásának bűntette

2019. szeptember
25.

9:00

Az ügy lényege:

A Balassagyarmati Törvényszéken az elhunyt sértett hozzátartozója által
előterjesztett pótmagánvád alapján van folyamatban büntető eljárás azt követően,
hogy a Nógrád Megyei Főügyészség a vádlottal szemben folyamatban volt
nyomozást korábban megszüntette.
A pótmagánvádban foglalt tényállás szerint a vádlott és élettársa (az elhunyt sértett)
kábítószer árusításból tettek szert jövedelemre 2016 szeptemberében és az azt
megelőző hónapokban, amely miatt a nyomozóhatóság megfigyelése alatt álltak.
A vádlott és a sértett 2016. szeptember 3-án, Budapesten kokain vásároltak, amely egy
műanyag tasakba volt csomagolva. A vádlott és a sértett gépjárművét hazafelé a
rendőrség munkatársai közúti ellenőrzés alá vonták. Ekkor a sértett a kábítószer
eltitkolása céljából, filmbe illő módon a kokaint tartalmazó tasakot lenyelte.
Annak ellenére, hogy a sértett a rosszullét jeleit mutatta, a vádlott a rendőrség
kifejezett kérdésére sem számolt be a sértett tettéről, azt nap későbbi szakaszában –
kihallgatása és a házkutatás során is – titkolta.
Másnap, azaz 2016. szeptember 4-én 18 óra körüli időben a sértett gyomrában a
kokaint tartalmazó tasak felnyílt, így a sértett kábítószer-mérgezést szenvedett,
amelynek tünetei 20 óra körüli időben nem csak a vádlott, de a vele egy lépcsőházban
lakók számára és hallhatóvá váltak. Ennek ellenére a vádlott csak közel 2 órával
később, 22 óra körüli időben értesítette. A sértett a mentők beavatkozása ellenére 23
óra körüli időben elhunyt.
A pótmagánvádló elsődlegesen mulasztással elkövetett emberölés, míg
másodlagosan halált okozó segítségnyújtás elmulasztása bűntette miatt kéri a
vádlott büntetőjogi felelősségének megállapítását, és vele szemben szankció
kiszabását.

Információ:

Megjegyzés: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /222 mellék

Balassagyarmati Járásbíróság 42. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– halálos

tömegszerencsétlenséget
26.
eredményező közúti baleset
gondatlan okozásának vétségével

2019. szeptember

13:00

I. I.

B.135/2019.

Az ügy lényege:
A vádlott egy személyszállító vállalkozás autóbuszvezetőjeként még 2018. augusztus
11-én az általa vezetett Iveco 391 E típusú autóbusszal rajta 13 utassal közlekedett
Rétságról Vác irányába.
A vádlott a diósjenői útelágazás térségében úgy kezdte meg a lejtmenetet, hogy az
autóbusz tartós lassító fékjét nem működtette. A vádlott a közúti jelzéseket, a jelzőtáblákat és útburkolati jeleket, az út vonalvezetését és lejtését figyelmen kívül hagyva
a lejtmenet során a járművet egyenletesen gyorsítva, mintegy 101-103 km/h sebességre felgyorsulva haladt be.
A vádlott egy jobbra ívelő útkanyarulatban a fékpedál lenyomásával kívánta lassítani
az autóbuszt. Az intenzív fékezés hatására a karbantartás elmaradása okán elhanyagolt
hátsó fékszerkezet fékpofái széttörtek, így a hátsó fékszerkezet hatástalanná vált. Ekkor a vádlott a tartós lassító féket is működésbe hozva kísérelte meg a jármű intenzív
lassítását, azonban a tartós lassító fék nem megfelelő időben megkezdett alkalmazása
és a tartós lassító fék működésének műszaki sajátosságai miatt az autóbusz nem lassult
olyan mértékben, hogy az autóbusz stabilitásvesztés nélkül képes legyen követni az út
vonalvezetését.
Az útkanyarulatban az autóbusz áttért a menetiránya szerint bal oldali forgalmi sávba,
onnan ugyan a vádlott visszakormányozta a járművet a jobb oldalra, azonban az autóbusz a menetiránya szerinti jobb oldalon az úttestről lehaladt. Jobb első részével az út
menti szalagkorlátnak ütközve azt átszakította, az út menti erőteljesen lejtő töltésoldalon lefelé csúszva, immáron lelassulva megakadt, végül hossztengelye mentén átfordulva a tetejére borulva került nyugalmi helyzetbe.
Az egyik utas a közlekedési baleset során elszenvedett sérülések következtében életét
veszítette. A további utasok közül öten súlyosan, nyolcan könnyebben sérültek meg.

Információ:

Megjegyzés: Előkészítő ülés.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /222 mellék

