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Balassagyarmati Törvényszék 106-os tárgyaló
Ügyszám

B.90/2020.

a vádlott
monogramja

ügy tárgya

M-né K. K.

–

emberölés bűntett kísérlete és más bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

2021. március 2.

9:00

Az ügy lényege:
A vádlott és a sértett házastársak, akik gyakorta veszekedtek egymással, amelyek alkalmanként tettlegességig fajultak. A vádlott a veszekedések során rendszeresen tettleg bántalmazta férjét: kézzel, fakanállal és seprűnyéllel ütötte őt, illetve többször azzal fenyegette meg, hogy megöli.
2019. július 27-én 22 óra körüli időben a vádlott egy hússzeletelő bárdot a jobb kezében és egy konyhakést a bal kezében tartva hadonászott a férje felé, melynek során a
bárddal megvágta a férje védekezésül kinyújtott jobb karjának kézfejét, aki a lakásból
kimenekült.
A vádlott 2019. augusztus első napjaiban – pontosabban meg nem állapítható időpontban otthonukban veszekedett a férjével, aki emiatt a szomszédba ment át. Mivel a
beragadt ajtót a vádlott nem tudta kinyitni, ezért kitörte a hálószoba ablakának üvegét,
és az ablakon keresztül az udvarra kiugrott. Erre a férje visszament a lakóházba, ahol
mindketten lefeküdtek az ágyba. Ekkor a vádlott hirtelen felugrott az ágyból és azt
mondta a férjének, hogy addig nem nyugszik, míg meg nem öli őt.
Ezután a kezébe vett egy 15 cm hosszúságú hegyes, a kitört ablakból származó üvegdarabot, amivel megvágta az ágyon fekvő férje jobb combját a térd fölött és a jobb
alkarját.
2019. szeptember 13-án 1 óra és 2 óra közti – pontosabban meg nem állapítható –
időpontban a vádlott és férje rövid alvást követően otthonukban felébredtek és ismételten veszekedni kezdtek, mivel a vádlott nem volt hajlandó szexuális kapcsolatot
létesíteni a férjével, illetve a vádlott megkérdezte a férjétől, hogy rajta kívül melyik
nővel tart fenn kapcsolatot.
A veszekedés során a vádlott felkelt az ágyból és kiment a konyhába, ahol a jobb
kezébe vett egy 15,5 cm pengehosszúságú kést. A vádlott a késsel visszament a szobába, és a késsel egyszer, közepesnél kisebb erővel mellkason szúrta a férjét, majd a
visszafeküdt az ágyba és a kést letette maga mellé a padlóra.

Információ:

Megjegyzés: Tárgyalás.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /201 mellék

Balassagyarmati Törvényszék 22-es tárgyaló
Ügyszám

B.155/2020.

a vádlott
monogramja

B.G.

ügy tárgya

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– emberölés bűntettének kísér-

2021. március 3.

9:00

lete

Az ügy lényege:
A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló vádlott és a cselekvőképességet részben korlátozó gondnokság alá helyezett sértett szobatársak volta. Kezdetben jó kapcsolatban voltak egymással, majd tartós nézeteltérés alakult ki köztük
egy lány és egy sál miatt. Ezen nézeteltérés miatt a vádlott és a sértett alkalomszerűen
tettleg bántalmazta egymást, melynek nyomán közös szobában való elhelyezésüket
megszüntették.
A vádlott és a sértett 2020. szeptember 7-én 16 óra 5 perc megelőző időben az intézet
földszinti folyosóján dulakodni kezdett egymással, melynek során mindketten a földre
estek és a sértettnek felrepedt a bal szemöldöke. A két verekedőt a biztonsági őr választotta szét egymástól, majd mindketten a szobáikba távoztak. 16 óra 15 perc körüli
időben a sértett az intézet udvarán ült, mikor a vádlott odament hozzá, és azt kérdezte
a sértettől, hogy „Ugye, nem fogsz bántani?”. Erre a kérdésre a sértett nemmel válaszolt, mire a vádlott ököllel arcon ütötte őt. Ekkor a sértett felállt a padról és megütötte
vádlottat, majd dulakodni kezdtek egymással. Ennek során a vádlott egy 6 cm pengehosszúságú kést vett elő a nadrágzsebéből. Ezt meglátva a sértett hátrálni kezdett, mire
a vádlott követte őt, és alulról felfelé irányulva háromszor megszúrta. Eközben a vádlott azt mondta a sértettnek, hogy megöli őt.
A szúrások nyomán a sértett földre esett, ahol a vádlott folytatni akarta a sértett bántalmazását, ám H. Z. a vádlotthoz lépett és a kést a kezéből kicsavarta, így a vádlott a
bántalmazást abbahagyta és távozott a helyszínről.
A vádlott által eszközül használt kés pengéje a vádlott által kifejtett erőbehatás következtében elgörbült. A vádlott később sajnálkozását fejezte ki, hogy nem sikerült a sértettet megölnie.
Információ:

Megjegyzés: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható 6 idézettel.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /201 mellék

