
 
Balassagyarmati Törvényszék 

2021. május 10. – 2021. május 14. 

 
2021. május 07. 

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.161/2020. 

a vádlott 

monogramja 

 

K. A. 

 

elkövetett bűncselekmény 

- emberölés bűntette (kísérlet) 

a tárgyalás dátuma 
 
2021. május 12. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott 2019. év őszétől kezdődően gyakran tartózkodott az elkövetés helyéül szol-

gáló ingatlanban, ahol a sértett és élettársa is lakott. A vádlott és a sértett haragos vi-

szonyban voltak, melynek oka az volt, hogy a vádlott tolakodóan viselkedett a sértett 

élettársával. A vádlott 2019. december 9-én 13 óra 45 perc körüli időben megjelent a 

sértett és élettársa által lakott ingatlan udvarán, és a sértett élettársával szemben újfent 

tolakodó magatartást tanúsított, engedély nélkül nézte őt az ablakon keresztül.  

Emiatt az udvaron a vádlott és a sértett között előzetes szóváltást követően dulakodás 

alakult ki, melynek során mindketten a földre estek. A vádlott a földön fekve a sértett 

mögé került és a sértett nyakát a kezével könyökhajlatába fogta és legalább fél percen 

keresztül erősen szorította, mindeközben a másik kezével több alkalommal ököllel ar-

con ütötte. 

 

A sértettnél a nyakra mért erőbehatás következtében reflexes szívmegállás következett 

be, és a klinikai halál állapotába került. 

 

A vádlott a jelen lévő személyek felszólítása ellenére sem engedte el a sértett nyakát, 

annak szorítását csak a jelenlévők aktív, tettleges közreműködésének hatására hagyta 

abba, mivel nevezett személyek a vádlottat a sértettről lerángatták.  

 

A vádlott ezt követően a helyszínről egy kerékpárral elmenekült.  

 

A helyszínen tartózkodó személyek az Országos Mentőszolgálat diszpécserének utasí-

tásai alapján az életjeleket nem mutató sértett újraélesztésébe kezdtek, majd a kiérkező 

mentőszolgálat tagjai a sértettet újraélesztették. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás: bizonyítási eljárás 8 idézettel. 
Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 42. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.44/2020. 

a vádlott 

monogramja 

ifj. K. A. és 4 

társa 

ügy tárgya 

– gondatlanságból elkövetett 

életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette és más bűncselekmé-

nyek 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2021. május 13. 

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 2017. 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: Tárgyalás. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 


