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B.151/2021. 

a vádlott 

monogramja 

K. I. 

ügy tárgya 

– életveszélyt okozó testi sértés 

bűntett kísérlete és más bűncse-

lekmények 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2023. január 31. 

a tárgyalás ideje 

 

11:00 

Az ügy lényege:  

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett 2019. november 9-én a bujáki 

honvéd üdülőben a vádlott katonai főiskolai osztálytalálkozóján vett részt. A 

vádlott az általa 14 órától kezdődően elfogyasztott szeszes italoktól ittas állapotba 

került.   

 

 A vacsorát követően, az esti órákban a sértett felment a szobájukba. A vádlott 20 

óra 25 perc körüli időben a sértett után ment, és azzal gyanúsította meg a 

sértettet, hogy egy másik férfival beszélt telefonon. Erre a sértett megmutatta 

neki a telefonját, mire a vádlott ököllel nagy erővel homlokon ütötte őt. Emiatt a 

sértett kiment a szobából és a recepción egy másik szobát kért magának, ám ezen 

kérését szabad hely hiányában nem tudták teljesíteni. 

  

A sértett rövid idő elteltével visszament a szobájukba, melynek ajtaját belülről 

kulccsal bezárta és lefeküdt, azonban a vádlott is visszament a szobához. Mivel a 

zárt ajtón nem tudott bemenni, ezért az ajtót betörte és a szobába bement. Az ágyon 

fekvő sértett fölé állt és ököllel többször arcon ütötte őt. Eközben azt hangoztatta, 

hogy a sértett megszégyenítette őt az osztálytársai előtt.  

Ezt követően a vádlott a sértett többször fejen ütötte, előbb két kézzel megfogta a 

sértett haját, és odébb dobta őt az ágyon, majd belelökte őt az ablakhoz közelebb 

levő fotelbe, és kétszer ököllel arcon ütötte. Ezután a vádlott a sértett fejét a 

hajánál fogva neki ütötte a dohányzóasztal lapjának, illetve fojtogatta is a sértettet. 

Mikor elengedte a sértettet, a sértett kiment a szobából, segítségért kiáltott és 

telefonján hívta a 112es segélyhívó számot. A vádlott is kiment a folyosóra, majd 

a sértettet visszahúzta a szobába, és folytatta a bántalmazását.  

 A vádlott csak azt követően hagyott fel a sértett bántalmazásával, hogy többen is 

megjelentek a szobájuk ajtajában. 

A vádirati tényállás szerint vádlott az esetet megelőzően két másik alkalommal is 

bántalmazta a sértettet. A vádlott ezen cselekményei szintén a vád tárgyát képezik.  

  

Megjegyzés: Tárgyalás. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255 mellék 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 

  



Balassagyarmati Törvényszék 31. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.168/2022. 

a vádlott 

monogramja 

M. S. 

ügy tárgya 

– emberölés bűntett (kísérlet) 

és más bűncselekmények 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2023. február 2. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

Az ügy lényege:  

A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett által képviselt Bt. között kialakult 

jogvita folytán polgári per peres eljárás volt folyamatban az egyik járásbíróságon. 

A bíróság eljáró bírája a 2021. szeptember 17. napján megtartott tárgyalás meg-

kezdését követően a vádlott kérte az eljárás szünetelését, melyhez a sértett jogi 

képviselője nem járult hozzá, ezért a bíróság a tárgyalást elhalasztotta. A vádlott 

felháborodva a bíróság döntésén a tárgyalótermet elhagyta, majd újra benyitott, és 

a sértettnek, valamint a jogi képviselőjének emelt hangon azt mondta, hogy „Majd 

odakint a perköltséget lerendezzük!”. Ezt követően a bíróság  épületéből feldúltan 

távozott, és az épület mellett parkoló gépkocsijához ment, amivel rögtön elment a 

sértett családi házához, ahol a kaputelefont megrongálta, és a terasz üvegét be-

rúgta. 

Röviddel ezen cselekményét követően a vádlott egy belvárosi üzletház mögötti 

parkolóhoz ment, ott leparkolt, és a járműből magához vette a búvárkését, majd a 

szintén ott parkoló, a fogászat tulajdonát képező, de a sértett által használt sze-

mélygépkocsihoz ment, és a jármű gumiabroncsait a búvárkéssel kiszúrta. 

Végül a parkolótól gyalog a bíróság előtti térre ment, ahol egy padra leült, és meg-

várta a bíróság épületéből kijövő, és a tér felé gyalogosan közlekedő sértettet azért, 

hogy beszéljen vele a közöttük folyamatban lévő polgári perről. A sértett és jogi 

képviselője ekkor már értesültek arról, hogy vádlott kiszúrta a sértett gépjárművé-

nek a kerekeit, ezért a városi Rendőrkapitányság épülete felé tartottak feljelentést 

tenni a vádlott ellen. Amikor a sértett és a jogi képviselője a vádlott közelébe érte, 

a vádlott felállt, és eléjük ment. Miután a sértett jogi képviselője kérdőre vonta a 

vádlottat a rongálás miatt lökdösni kezdte a jogi képviselőt. Ekkor a sértett a konf-

liktus és a fizikai kontaktus elkerülése céljából megpróbált tovább  haladni a rend-

őrkapitányság épülete felé, azonban a vádlott egy gyors mozdulattal utána lépett, 

és a nála lévő kétélű, részben recézett búvárkéssel a felé visszaforduló sértettet 

szemből hastájékon szúrta. A sértett a szúrás után a téren elhelyezett virágosládára 

esett. Ekkor a vádlott odalépve a sértetthez gyors, folyamatos szúró mozdulatokkal 

testszerte, tizenhárom alkalommal megszúrta az ekkor már földönfekvő sértettet. 

Ekkora a vádlott a cselekményt észlelő, a sértett kiáltását meghalló és a segítségére 

sietők jelenlétére felhagyott cselekményével, és a jogi képviselőhöz fordulva azt 

kérdezte, hogy "Ügyvéd úr, magát is megszúrjam?” Ezt követően a vádlottat a ki-

érkező rendőrség munkatársai elfogták, és előállították. 

  

Megjegyzés: Tárgyalás. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255 mellék 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 


