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Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.78/2021 

a vádlott 

monogramja 

 

O. F. 

 

elkövetett bűncselekmény 

- emberölés bűntette (kísérlet) és más 

bűncselekmények 

a tárgyalás dátuma 
 
2021. június 4. 

a tárgyalás ideje 

 

8:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirati tényállás szerint 2020. május 28-án a sértett munkája befejeztével haza-

indult, melynek során találkozott a vádlottal, és köztük – korábbi élettársi kapcso-

latukból is eredően – szóváltás alakult ki. Ennek során a vádlott többször hangoz-

tatta, hogy megöli a sértettet. A sértett a két kezét maga elé tartva próbálta távoltar-

tani magától a vádlottat, majd a hátizsákját és nejlontáskáját a földre ledobva hát-

rálni kezdett az őt követő vádlott elől, aki az utca túloldalára is követte volt élettár-

sát.  

 

A sértett időközben mobiltelefon-készülékén segítséget próbált hívni a 112-es se-

gélyhívó számon. A vádlott megkérdezte a sértettől, hogy kivel beszél telefonon. 

Erre a sértett azt válaszolta, hogy az anyjával, ám a vádlott a telefonkészülékből a 

férfi diszpécser hangját meghallotta. Ekkor a vádlott a jobb kezével a nadrágja zse-

béből elővett egy 5,5 cm pengehosszúságú kést, mellyel nagy erővel nyakon szúrta 

a sértettet, aki kiejtette a kezéből a mobil-telefonkészüléket. Ezután a vádlott a bal 

kezével megfogta a sértett jobb karját, hogy ne tudjon elmenni és még kétszer nagy 

erővel megszúrta őt a nyakán és a karján.  

A sértettnek a vádlott egy női ismerősének közbelépésére sikerült kiszabadulnia a 

vádlott fogásából, és a közeli étterem dolgozóitól kért segítséget. A vádlott a hely-

színről elsétált.  

 

A bántalmazás következtében a sértett a nyak két szúrt sérülését, a bal váll szúrt 

sérülését és a bal kéz II. ujj alappercének metszett sérülését szenvedte el. A nyaki 

sérülések megnyitották a mellüreget, melynek nyomán kétoldali légmell alakult ki, 

illetve a nyaki vénák sérültek. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 
Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 25-ös tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.16/2020. 

a vádlott 

monogramja 

V.N. 

ügy tárgya 

– aljas indokból, különös ke-

gyetlenséggel elkövetett ember-

ölés bűntette 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2021. június 1. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

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: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható. 
Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 (201 mellék) / baranyd@birosag.hu 

 


