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Salgótarjáni Járásbíróság fsz. 1. tárgyaló 

Ügyszám 

 

Fk.124/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

Fk. N. Zs. Z. és 

két társa 

 

elkövetett bűncselekmény 

– rablás bűntette ás más 

bűncselekmények 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. március 10. 

a tárgyalás ideje 

 

10:00 

Az ügy lényege: 

1. 

Az I. r és a II. r. vádlottak 2018. november 19. napján hajnali 4 óra körüli időben –

miután megtudták, hogy nyugdíj érkezett – megjelentek a 94 éves sértett, 

mátraverebélyi házánál, majd oda ismeretlen módon bementek. Amíg II. r vádlott a 

konyhában figyelt addig az I. r fiatalkorú vádlott az ágyban alvó idős sértettre 

rátérdelve egy lámpával az arcába világított és közben azt mondta neki, hogy „add elő 

a pénzed” és eközben még ököllel is megütötte a vállán a sértettet. Miután a sértett 

erre nem volt hajlandó, őt az ágyról lefordította és az ágyneműben a párna alatt 

elhelyezett 70.000 Ft készpénzt magához vette. Az I. r. vádlott ezen összeget átadta 

II.r. vádlottnak, aki másnap 3.000 Ft visszaadott I. r. fk vádlottnak. 

 

Ezt követően 2018. november 20. napján szintén a hajnali órákban –pontosabban meg 

nem állapítható időben– I. r. vádlott ismét megjelent az alvó sértettnél, és a fentiekhez 

hasonló módszerrel (rátérdelve és az arcát pofozva) újra pénzt követelt az „add elő a 

többi pénzt” szavakkal, majd a sértettet kihúzta az ágyból és az ágyat átkutatta, de 

újabb pénzösszeget már nem talált. Közben a sértett magához vett egy csőfogót és 

azzal fejen ütötte az I. r. vádlottat, aki erre értékek elvétele nélkül elment a helyszínről.  

 

2. 

Az I. r., a III. r. és a IV. r. vádlottak 2018. október 31-ről 2018. november 01-re virra-

dóan a sértett tulajdonát képező mátraverebélyi családi házba közösen, egymás cse-

lekményéről tudva az ablakszárny benyomásával és az ablaküveg betörésével beha-

toltak és onnan 50.500,- forint értékben tulajdonítottak el ingó vagyontárgyakat. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás bizonyítási eljárás folytatásával. 

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 
 
2020. március 11. 

a tárgyalás ideje 

 

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 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 

 


