
 

Balassagyarmati Törvényszék 
2019. december 2. – 2019. december 6. 

 
2019. november 29. 

 

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.1/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

B. Cs. 

elkövetett bűncselekmény 

– különös kegyetlenséggel elkö-

vetett emberölés büntette 

 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2019. december 3. 

a tárgyalás ideje 

 

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 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: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255 mellék 

 

  



 

 

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

Fk.68/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

ifj. K. A. és 

társa 

 

elkövetett bűncselekmény 

- emberölés bűntette (kísérlet) és 

más bűncselekmények 

a tárgyalás dátuma 
 
2019. december 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 édes-

apjára, 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 esz-

közök 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.  

 

Megjegyzés: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255 mellék 

  



 

Salgótarjáni Járásbíróság Földszint 1. tárgyaló 

Ügyszám 

 

B.149/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

V. A. 

 

elkövetett bűncselekmény 

– foglalkozás körében halált 

okozó gondatlanságból elkö-

vetett veszélyeztetés vétségé 

a tárgyalás dátuma 
 
2019. december 4. 

a tárgyalás ideje 

 

9:30 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott 2018. július 13. napját megelőző időben egy Kft. ügyintézőjeként, munka-

területi vezetőjeként útjavítási munkákat végzet. 

A vádlott által irányított munkavégzés során a 23111. számú út 7. számú km szelvé-

nyében, Cered irányából Tótújfalu irányába tekintve a menetirány szerint jobb oldalon 

egy 4 méter szélességű és 3,4 méter hosszúságú, 0,98 méter magas mart aszfalt halmot 

helyeztek el részben az úttesten, részben az útpadkán úgy, hogy az az úttest jobb szé-

létől a középvonal irányába mintegy 2 métert elfoglalt a 4,1 méter szélességű úttestből. 

 

A vádlott által irányított munkások az aszfalthalom létesítését követően, 21:10 órát 

megelőző időben a munkaterületet elhagyták. A munkaterület elhagyását megelőzően 

a vádlott nem gondoskodott a munkaterület előírásszerű elhatárolására szolgáló jelző-

táblák és terelőkorlátok kihelyezéséről. 

 

2018. július 13. napján 21:10 óra körüli időben (szürkületben) az ittas állapotban lévő 

sértett bukósisakot nem viselve az általa vezetett motorkerékpárral haladt a 23111. 

számú úton, Cered irányából Tótújfalu irányába, mintegy 55-61 km/h sebességgel. A 

sértett ittassága és az úttesten létesített akadály elkorlátozásának teljes hiánya okán 

nem észlelte kellő időben az úttesten lévő akadályt, így változatlan sebességgel ráhaj-

tott a mart aszfalthalom oldalára.  

A jármű az aszfalthalomra felhajtást követően, arról elválva, a levegőben röppályát írt 

le, majd az úttestre zuhant, a sértett teste az úttestnek csapódott. 

 

A sértett a többszörös szívsérülés és a nyaki gerincvelő zúzódása következményeként 

kialakult keringésösszeomlás miatt a helyszínen elhunyt. 

 

Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabad-

ságvesztés kiszabására tett indítványt. 

 

Megjegyzés: Első előkészítő ülés. 

Információ: dr. Bolyós Gergő 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

+36-20/444-8607 

 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló 

Ügyszám 

 

B.132/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

B. Cs. 

 

elkövetett bűncselekmény 

– halált okozó segítségnyújtás 

elmulasztásának bűntette 

a tárgyalás dátuma 
 
2019. december 5. 

a tárgyalás ideje 

 

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. 

 

Megjegyzés: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255 mellék 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.61/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

B. K. 

elkövetett bűncselekmény 

– terrorcselekmény elkövetésével 

fenyegetés bűntette 

 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2019. december 6. 

a tárgyalás ideje 

 

10:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott tudomással bírt arról, hogy a nagybátyja és családja jogosulatlan áramvéte-

lezést folytat. 

 

Az önhibájából eredően ittas állapotban lévő vádlott 2018. május hó 15. napján 07 óra 

16 perckor a lakóhelyén egy nyilvános telefonfülkéből – annak érdekében, hogy a Pász-

tói Rendőrkapitányság a fenti lopási cselekmény tárgyában intézkedjen – bejelentést 

tett az Országos Rendőr-főkapitányság Segélyhívó Központjába, melyben a Pásztói 

Rendőrkapitányságot – mint állami szervet – személy elleni erőszakos és közveszélyt 

okozó bűncselekmény elkövetésével fenyegetve próbálta intézkedésre kényszeríteni. 

 

A vádlott a bejelentés során a lopási cselekmény részletezését követően közölte, hogy: 

„ha nem csinálnak semmit, én felmegyek oszt bebaszok egy gázpalackot a rendőrségre, 

és akkor mehetnek a faszomba”, majd a hívást fogadó operátor figyelmeztetését köve-

tően azt mondta, hogy: „hogyha ma nem intézkednek hónap nagy balhé lesz Pásztón a 

rendőrségen”. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülést követő első tárgyalás. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255 mellék 

 


