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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 21. 

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: Perbeszédek várhatók. 
Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 (255 mellék) / baranyd@birosag.hu 



 

 

Balassagyarmati Törvényszék 31. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.161/2020. 

a vádlott 

monogramja 

 

K. A. 

 

elkövetett bűncselekmény 

- emberölés bűntette (kísérlet) 

a tárgyalás dátuma 
 
2021. június 22. 

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 7 idézettel. 
Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 


