Balassagyarmati Törvényszék
2020. január 20. – január 24.
2020. január 16.

Salgótarjáni Járásbíróság 3-as számú tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
O. R.

B.100/2019.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– felfegyverkezve elkövetett rablás
bűntette

2020. január 23.

8:30

Az ügy lényege:
A vádlott 2018. április 27. napján a késő esti órákban az R. R. által vezetett VW Polo típusú
járművel Karancsságon közlekedve meglátta B. L. M. sértettet a HUT-764 frsz-ú 316-os
BMW típusú gépkocsival. A sértetti járműnél megállva vádlott arra kérte sértettet, hogy
adja oda neki a BMW típusú gépkocsiját, amit a sértett kölcsönkérésként értelmezve, arra
nemet mondott, és járművével elindult a Palóc út irányába.
A vádlott a VW Pólót vezető R. R.-el a sértett után vitette magát, és megállíttatta a sértett
járművét. R. R. – a vádlott valós céljának ismerete nélkül, – a Palóc úton állította meg a
sértetti járművet úgy, hogy megelőzte, fékezett és megállt a BMW előtt.
A vádlott a sértett gépkocsijának jogtalan eltulajdonítása végett, a vádlott által korábban
napokig használt VW Polo csomagtartójából, magához vette az élet kioltására alkalmas 32
cm pengehosszúságú kardját, majd a karddal felfegyverkezve beült a sértett járművének
hátsó ülésére.
A sértett abban a tudatban, hogy ellenállása esetén a vádlott a kardot a személye ellen fogja
használni, - a gépkocsiját ellenállás nélkül a Karancsság, Palóc út 39. számú háza környékéig vezette, ahol azt a gépkocsiban lévő forgalmi engedéllyel együtt a vádlottnak, aki azt
állította, hogy a járművet vissza fogja vinni.
A 200.000 Ft értékű, WBACA71050FL29353 alvázszámú, 04007890164E2 motorszámú
járművet a vádlott az eredeti szándékának megfelelően nem vitte vissza, azt a sértett tudtán
kívül - 2018. május 2. napján – hatósági jelzés és forgalmi engedély nélkül – a Zagyvafém
Kft-nél 43.043.-Ft-ért vashulladékként értékesítette.

Információ:

Megjegyzés: Első előkészítő ülés.
dr. Bolyós Gergő
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
+36-20/444-8607

Balassagyarmati Járásbíróság 60-as számú tárgyaló
Ügyszám

B.67/2019.

a vádlott
monogramja
N. A. és két
társa

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– rablás bűntette

2020. január 23.

9:00

Az ügy lényege:
A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2018. május 30-án a hajnali órákban
Hugyagra utaztak, hogy a sértett tulajdonát képező lakóingatlanból értékeket
tulajdonítsanak el.
A másodendű vádlott a kapu láncát levágta, majd az elsőrendű vádlott az ingatlan
bejárati ajtaját benyomta.
Az ingatlanban a másodrendű vádlott a 74 éves sértett száját befogta, fejére előbb
párnát majd egy plédet szorított annak érdekében, hogy a sértett ne tudjon segítségét
kiáltani. A harmadrendű vádlott a ház átkutatása során megfigyelő tevékenységet
végzett.
A vádlottak mindösszesen közel fél millió forint értékben tulajdonítottak el pénzt,
ékszereket és használati tárgyakat a sértettől.

Információ:

Megjegyzés: Harmadik tárgyalás 8 idézett személlyel.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /255 mellék

Balassagyarmati Törvényszék 106-os számú tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja

elkövetett bűncselekmény
- terrorcselekmény bűntette

G.J.

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

2020. január 23.

9:00

B.4/2020.

Az ügy lényege:
A vádlott tudomással bírt arról, hogy egy, a nagyorosziban működő gyárban több száz
embert bejelentés nélkül foglalkoztatnak "feketén".
Az ittas állapotban lévő, a fenti gyárból 2019. február 28-án elbocsátott vádlott ugyanezen a napon Nagyoroszi területéről a mobiltelefonjáról – annak érdekében, hogy a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal a fenti cselekmény tárgyában azonnal intézkedjen – magát nemzetközi rendőrnek kiadva, többször angol nyelven szólva bejelentést tett a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal általános tájékoztatási telefonvonalára, melyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt személy elleni erőszakos és közveszélyt okozó bűncselekmény elkövetésével fenyegetve próbálta intézkedésre kényszeríteni.
A vádlott a bejelentés során a jogtalan foglalkoztatást előadta, majd azt követően, hogy
a hívást fogadó operátor tájékoztatta arról, hogy a bejelentését írásban kell megtennie
közölte, hogy "ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem megy ki, akkor mi lenne, ha ő
vonulna ki és egy AK-47-es géppisztollyal ő tenne rendet".
Ezután kifejtette, hogy "ő a helyszín közelében elbújik, ott marad és ha a Nemzeti Adóés Vámhivatal délig, vagy legkésőbb délután egy óráig nem jön ki, akkor ő, vagy az ő
megbízásából mások fognak rendezkedni, életeket kioltani".
A vádlott a telefonbeszélgetés során többször is megismételte azt, hogy "ha a Nemzeti
Adó-és Vámhivatal nem intézkedik azonnal, vagy legkésőbb délután egy óráig, akkor
vagy maga intézi a dolgot egy AK-47-essel vagy megbízásából mások fognak életeket
kioltani".
Információ:

Megjegyzés: Előkészítő ülés.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /255 mellék

Balassagyarmati Járásbíróság 42-as számú tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
L. J.

B.211/2019.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– felfegyverkezve elkövetett közfel-

2020. január 23.

13:00

adatot ellátó személy elleni erőszak
bűntette

Az ügy lényege:
2018. november 4-én az esti órákban egy drégelypalánki ingatlanhoz riasztásra érkezett
orvosi egység, mivel bejelentés érkezett, hogy az ingatlanban lakó női beteg rosszul
van.
A vádlott azért, hogy a kiérkező egységet megakadályozza abban, hogy élettársa ellátását elvégezze, az ingatlan teraszáról "ide orvos nem fog bejönni, megölöm az orvost,
szétverem a fejét" fenyegetést intézte a kiérkező két főből álló orvosi egység tagjai felé,
majd – hogy az orvosi egység ellenállását leküzdje – az ingatlanról magához vett egy
kb. 0.5 méter hosszú, 4-5 cm átmérőjű baseballütőhöz hasonló szerszámnyelet és tovább szitkozódva, fenyegetőzve az ügyeleti kocsihoz ment, melyből a sértettek a vádlott támadó fellépése miatt nem mertek kiszállni.
Vádlott a kezében lévő szerszámnyéllel a gépjármű vezető oldali ajtajához lépett, a
gépkocsivezető arcához hajolt, és tovább hangoztatta, hogy az ügyeletesek nem mehetnek be a lakásba „mert szét fogja verni az orvos fejét”.
A vádlott agresszív magatartásával hosszabb nyugtatgatásra felhagyott, majd a szerszámnyelet hátrahagyva a házba távozott.
Vádlott fenyegető magatartása miatt az orvosi egység a beteg egészségügyi vizsgálatát
nem tudta elvégezni, csak a rendőri jelenlét biztosítását követően kerülhetett sor a beteg
ellátására.
A vádlott a cselekmény elkövetésekor személyiségzavarban szenvedett, amely a cselekmény kialakulásához hozzájárult, ezért közepes mértékben korlátozott volt a cselekménye társadalomra veszélyes következményeinek a felismerésében vagy a felismerésnek megfelelő magatartás tanúsításában.
Információ:

Megjegyzés: Második tárgyalás négy idézett személlyel.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /255 mellék

