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B.16/2020. 

a vádlott 

monogramja 

V.N. 

ügy tárgya 

– aljas indokból, különös ke-

gyetlenséggel elkövetett ember-

ölés bűntette 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. december 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 



 

Balassagyarmati Törvényszék 106. 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. december 2. 

a tárgyalás ideje 

 

14:00 

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: Az ügyben döntés várható. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

 

 

 

  



 

 

 


