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Balassagyarmati Törvényszék 31-es tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.128/2020. 

a vádlott 

monogramja 

 

U. L. 

elkövetett bűncselekmény 

– aljas indokból elkövetett emberölés 

bűntette (kísérlet) 

 

 

a tárgyalás dátuma 

 
2021. február 1. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2019. nyár elején házasságának megromlása miatt rokonát – P. J.-t – és annak 

élettársát tette felelőssé. A vádlott 2019. október hó 12. napján az éjjeli órákban alko-

holt fogyasztott, majd elhatározta, hogy elmegy P. J.-hez és családjához, és rajtuk bosz-

szút áll. 

 

A vádlott a lakása teraszán tárolt gázolajos kannából egy műanyag flakonba gázolajat 

töltött, és azzal 2019. október hó 12. napján 3 óra 30 perc körüli időben gyalogosan 

elindult a közel egy kilométerre lakó sértettek házához. A vádlott a sértettek által lakott 

ingatlan udvarába a kerítésen átmászva bement, majd a kezében lévő flakonból gázola-

jat locsolt a bejárati ajtó közepére, majd meggyújtotta, és az égő ajtót hátrahagyva az 

ingatlan területéről távozott, annak tudatában, hogy a lakásban az éjjeli időpont miatt 

vélhetően alszik P. J. sértett, a felesége, a 4 éves kislányuk, M. E. és M. I.-né sértettek.  

 

A lakásban alvó M. E. a füstszagra felébredve azonnal, még a tűz és a tűz mellékter-

mékeként megjelenő mérgező füst lakásban szétterjedése előtt riasztotta P. J-t, aki – 

vezetékes víz hiányában az ivóvíznek bekészített vödörben lévő folyadékkal – rögtön 

megkezdte a tűz oltását, és a családtagok – szintén az égő ajtóval érintett előszobából 

nyíló – mellékbejáraton történő kimentését. A tűz korai észlelésének eredményeképpen 

a házban lévő öt személy a házat időben el tudta hagyni, így sérülést nem szenvedtek. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

Fk.68/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

ifj. K. I. és 

társa 

 

elkövetett bűncselekmény 

- emberölés bűntette (kísérlet) és más 

bűncselekmények 

a tárgyalás dátuma 
 
2021. február 4. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

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 

 

 


