
 

Balassagyarmati Törvényszék 
2020. június 29. – 2020. július 3. 

 
2020. június 25. 

Balassagyarmati Törvényszék 31. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

Fk.68/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

ifj. K. I. és 

társa 

 

elkövetett bűncselekmény 

- emberölés bűntette (kísérlet) és más 

bűncselekmények 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. június 29. 

a tárgyalás ideje 

 

10:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirati tényállás szerint 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 édesapjára, 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 fog-

nak”. 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 gáz-

olaj felhasználásával meggyújtotta, amelynek következtében annak tetőszerkezete le-

égett, a benne tárolt eszközök 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 /201 mellék 
  



 

Balassagyarmati Törvényszék 25-ös tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.44/2020. 

a vádlott 

monogramja 

ifj. K. A. 

ügy tárgya 

– gondatlanságból elkövetett 

életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. július 1. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

Az ügy lényege:  

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2017. május 18. napján az esti órákban a 

balassagyarmati büntetés-végrehajtási intézetben a szintén fogvatartásban lévő 

sértettnek egy sárgás és a fehér színű anyagot tartalmazó zacskót adott át. A sértett 

a sárga színű anyagot teljes egészében, míg a fehér színű anyagot részben 

elfogyasztotta, amitől 2020. május 19-én rosszul lett a zárkájában. 

 

A zacskókban lévő anyagok kábítószert tartalmaztak, amelyből a sértett 100-150 

grammot fogyasztott el, amely 20-100 adagnak felelt meg. 

 

A sértett súlyos, közvetlen életveszélyes állapotot okozó mérgezést szenvedett el, 

amely a gyors orvosi beavatkozás nélkül halálhoz vezetett volna. 

 

A vádlott személye úgy vált ismertté Nógrád Megyében, hogy ő a drogkirály. A 

vádlott ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt büntetőeljárás van 

folyamatban a Balassagyarmati Törvényszéken.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 24-es tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.16/2020. 

a vádlott 

monogramja 

V.N. 

ügy tárgya 

– aljas indokból, különös ke-

gyetlenséggel elkövetett ember-

ölés bűntette 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. július 3. 

a tárgyalás ideje 

 

10:00 

Az ügy lényege:  

 

A vádirati tényállás szerint vádlott és a sértett 2001-ben Németországban ismerkedtek 

meg, ahol egy munkahelyen dolgoztak és együtt is laktak. A felek baráti viszonyba 

kerültek. 

A vádlott 2018. október hó 02. napján a délutáni órákban, az előzetesen megbeszéltek 

alapján, meglátogatta a sértettet, majd több szórakozóhelyet is felkerestek. Az ittas 

állapotba került vádlott Balassagyarmat főutcáján a sértettet több alkalommal mellkas 

és váll tájékon megütötte. 

A vádlott és a sértett késő éjszakai, kora hajnali órákban a sértett és édesanyja által 

lakott családi házba mentek, ahol a vádlott a sértettől pénzt kért kölcsön, a sértett 

azonban a kérést nem teljesítette. A vádlott ezért megtorlás érdekében a sértettet élet-

ének kioltása céljából, brutális módon ütlegelni és rugdalni kezdte, miközben trágár 

módon az életének kioltásával fenyegette. 

 

Az emberi mivoltából kivetkőzött vádlott a sértettet mélyen megalázva, az embertelen 

bántalmazást és a sértett szenvedését gátlástalan módon, a nála lévő mobiltelefonja 

videó felvevőjével rögzítette. 

 

A vádlott a – sértett folyamatos könyörgése ellenére hosszantartó, fejre és testre mért 

rúgásokban is megnyilvánuló – bántalmazás után az éjszaka még hátra lévő részét a 

sértettel töltötte, majd másnap reggeli azt észlelte, hogy a sértett már nem ad életjele-

ket. 

 

A vádlott ekkor álnéven értesítette a mentőszolgálatot, a sértett újraélesztését a men-

tőszolgálat diszpécserének utasítására megkezdte, majd a mentőszolgálat tagjainak ki-

érkezése után a helyszínt elhagyta, a közelben lévő ruházati boltban a vérrel szennye-

zett nadrágja és cipője helyett újat vásárolt, majd az elsődleges intézkedést végző rend-

őrjárőröket félre vezetve azt nyilatkozta, hogy a sértettet általa ismeretlen személyek 

bántalmazták. 

 

A kiérkező mentősök által folytatott újraélesztés már nem vezetett eredményre, sértett 

elhalálozott 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

 


