Balassagyarmati Törvényszék
2020. június 15. – 2020. június 19.
2020. június 11.

Balassagyarmati Járásbíróság 42. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
O.V.

B.299/2019.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– rablás bűntette és más bűncselekmények

2020. június 16.

9:00

Az ügy lényege:
A vádirati tényállás szerint a vádlott a jelen ügyben történt elfogását megelőző több hónapos
időszakban rendszeresen kért, illetve követelt pénzt a szüleitől, akik kezdetben szeretetből,
majd később – a fenyegetések hatására – félelemből adtak pénzt a vádlottnak.
A vádlott ezt követően első alkalommal 2018. december 17. napján a délelőtti órákban jelent
meg a szülei ingatlanánál, ahol édesanyjától pénzt követelt, majd elé lépve, két kezével a sértett
füleit csavargatta, és köpködte őt, ezt követően pedig megragadta a sértettet a ruhája nyakánál
fogva, és a falhoz lökte őt. A sértett a bántalmazás hatására átment a szomszédjához, és a
szomszédtól kért és kapott pénzt átadta a vádlottnak, aki ezt követően távozott az ingatlanból.
A vádlott 2018. december 27. napján ismét megjelent a szülei őrhalmi ingatlanánál azért, hogy
tőlük pénzt követeljen, melyet azonban a sértettek nem akartak teljesíteni. A vádlott ezért
szidalmazni kezdte édesapját, és őt egyszer arcon ütötte, majd távozott az ingatlanból.
A vádlott 2019. január 5. napján ismét azért ment a szülei házához, hogy tőlük pénzt szerezzen.
A vádlott előbb az utcáról kiabálva rángatta a bejárati kaput, majd az ingatlanba a kapu
drótjának leszedésével bejutott. A vádlott a kapu rángatása során, majd azt követően is pénzt
követelt a szüleitől, őket azzal fenyegetve, hogy estére megveri, megöli őket. Ekkor az ott
tartózkodó édesapja felszólította a vádlottat a távozásra, míg a szintén az ingatlanban
tartózkodó testvére hívta a rendőrséget, aki emiatt felhagyott a cselekményével.
A vádlott ezt követően 2019. február 2. napján 11 óra körüli időben megjelent a szülei
ingatlanánál, ahová a zárt kertkapun átmászva jutott be. A vádlott ezt követően bement az
ingatlanon álló családi házba, és az ott tartózkodó édesapjától pénzt követelt. A sértett nem
adott pénzt a vádlottnak, aki ezért a konyhában előbb hátulról, majd szemből ököllel többször
fejen ütötte őt. Az ütésektől a sértett a földre esett, és védekezésre képtelen állapotba került,
melynek során őt ezen állapotában a vádlott még legalább háromszor fejen rúgott, és közben
továbbra is pénzt követelt tőle. A vádlott a sértett bántalmazása során egy kést vett elő, és azzal
is megfenyegette a földön fekvő apját, hogy ha nem ad pénzt, akkor megöli.
A bántalmazás során ért be a lakásba a vádlott édesanyja, akinek érkezésére a vádlott felhagyott
a sértett bántalmazásával, majd az anyját leköpve, valamint el is lökve őt kirohant a házból.
A vádlott pszichiátriai betegségben szenved, amely betegsége a terhére rótt cselekmény
kialakulásához hozzájárult.
Megjegyzés: Előkészítő ülés utáni első tárgyalás.

Információ:

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

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló
Ügyszám

B.38/2000.

a vádlott
monogramja
Ifj. G. Gy. és
12 társa

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– költségvetési csalás bűntette és más
bűncselekmények

2020. június 16-18.

9:00

Az ügy lényege:
A B.284/2015/57. számú vádirati tényállás szerint az I. és II. rendű vádlottak, mint egy Kft.
meghatalmazottja és ügyvezetője rendszeres haszonszerzésre törekedve a cég nevében valótlan
tartalmú, a társaság bevételszerző tevékenységével össze nem függő, valamint azon számlák
befogadásával, amelyek ÁFA tartalma nem volt levonható a jogszabályi rendelkezések szerint,
jogosulatlanul csökkentették a cég ÁFA fizetési kötelezettségét. A fizetendő adó csökkentésén
túlmenően a bevétel adózatlan kivonása is célja volt a számlák befogadásának.
Ehhez a tevékenységhez nyújtottak segítséget a III-VII. rendű vádlottak.
A társaság által befogadott fiktív számlák, amik nem a társaság bevételszerző tevékenységével
voltak összefüggésben, hanem az I. rendű vádlott érdekkörében merültek fel (így pl.cd-készítés, fogászati kezelés) egyéb jövedelemhez juttatták az I. rendű vádlottat és lányát (G. E.-t),
amely után felmerült egészségügyi hozzájárulást és személyi jövedelemadót I. és II. rendű vádlottak nem fizették meg. Az I. r. vádlott lánya az őt terhelő adóhiányt végrehajtási eljárás keretében teljes egészében megfizette.
Az ÁFA hiánnyal, valamint az EHO és az SZJA meg nem fizetésével a vádlottak összesen
közel 37 millió forint vagyoni hátrány okoztak a költségvetésnek.
A B.284/2015/57. számú vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott és testvére, a II. rendű
vádlott nagy értékű gépjárműveket szereztek meg külföldi székhelyű gazdasági társaságoknak,
ám azokat ténylegesen családtagok használták jellemzően bérlet címén. A gépjárművek később
belföldi cégekhez, majd az ÁFA fizetési kötelezettség kijátszására létrehozott láncolat végén
családtagokhoz kerültek.
A vádlottak egymástól függetlenül folytatott tevékenységükkel közel 60 millió forint vagyoni
hátrányt okoztak a költségvetésnek ÁFA adónemben.
Az előbbieken túlmenően a II. rendű vádlott külföldön bejegyeztt cégek nevére vásárolt építőanyagot, amit nógrádmegyeri ingatlanok építési-felújítási munkálatai során használt fel.
A II. rendű vádlott úgy értékesítette a lánya (G.G. VI. rendű vádlott) tulajdonát képező ingatlant, hogy azt előbb 1,5 millió forintért egy ukrán állampolgár által névleg képviselt cégnek
értékesítette, majd pedig a II. rendű vádlott rendelkezése alapján a cég közel 30,5 millió forintért értékesítette a Telenor Magyarország Zrt.-nek azért, hogy lánya mentesüljön a személyi
jövedelemadó megfizetése alól.
A vádlott utóbbi két tevékenységével több mint 9 millió forint vagyoni hátrány okozott ÁFA
és SZJA adónemben.

Végül a II.-VI. rendű vádlottak társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság nélkül vettek igénybe táppénzt közel 3 millió forint összegben.

Információ:

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

Balassagyarmati Törvényszék 22. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

- emberölés bűntette

2020. június 17.

9:00

N. I.

B.144/2019.

Az ügy lényege:
A vádlott az elhunyt sértettel 11 éve élt élettársi kapcsolatban. A vádlott és a sértett
italozó életmódot folytatott, közöttük gyakoriak voltak a veszekedések, ezek többször
tettlegességig fajultak, melyek miatt rendőri intézkedések, büntető eljárások is voltak
ellenük.
A bűncselekmény elkövetését megelőző éjszaka folyamán a vádlott több pohár bort is
elfogyasztott, majd az italozást reggel élettársával tovább folytatták. A vádlott 2018.
december 6-án egy tanfolyamra indult, ahová a sértett is elkísérte őt. Oda azonban nem
jutottak el, a piacon és városszerte több helyen ismét szeszes italt fogyasztottak, majd
hazamentek. Az ittas állapotban lévő vádlott és a szintén ittas sértett a délelőtti órákban
összeveszett, a veszekedés során a vádlott kiment a konyhába, ahol a fiókból egy kést
vett magához, majd azzal visszatért a szobába. Ott a még mindig veszekedő, fotelban
ülő sértetthez ment és a késsel először a sértett előtt hadonászni kezdett, majd azzal a
férfit egyszer szándékosan combon szúrta.
A sértett halála a jobb oldali combverőér és visszér szúrt sérülése következményeként
kialakult heveny külső elvérzés miatt következett be.
Információ:

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

