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2019. november 15. 

 

Salgótarjáni Járásbíróság 2. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.68/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

fk. B. D. P. 

elkövetett bűncselekmény 

–rongálás bűntette 

 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2019. november 18. 

a tárgyalás ideje 

 

13:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott két fiatalkorú, illetve három gyermekkorú társukkal együtt 2018. május 1-jén 

15 óra körüli időben a bedőlt bejárati kapun bemászva bementek a Salgótarján, Huta út 

1-5. szám alatti, a Glassflower Kft. által üzemeltetett Öblösüveggyár területére, és a 

készáruraktárban nagy mennyiségű – különböző típusú poharat – törtek össze szándé-

kosan. A vádlott és társai két poroltót is kifújtak, egy kisrádiót és egy számítógépmo-

nitort is összetörtek, valamint ablaküvegeket törtek ki, és több flakon citromsavat ki-

öntöttek. 

 

A rongálással okozott kár 1.959.528 Ft. 
 

 

 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

Információ: dr. Bolyós Gergő 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

+36-20/444-8607 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 25. 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. november 19. 

a tárgyalás ideje 

 

13:30 

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: Tárgyalás bizonyítási eljárás folytatásával. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255 mellék 

 

 


