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Balassagyarmati Járásbíróság 60-as tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.216/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

P. J. és 3 

társa 

elkövetett bűncselekmény 

– csoportosan elkövetett közérdekű 

üzem megzavarásának bűntette 

 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. március 2. 

a tárgyalás ideje 

 

10:00 

Az ügy lényege: 

Azt követően, hogy a III. r. vádlott korábban észlelte, hogy Salgótarjánban, a Honvéd 

út végén lévő nem zárt szerelőaknában különböző kábelek futnak, 2018. május 18. nap-

ján a reggeli órákban összetalálkozott vádlott társaival, akikkel beszélgetésbe elegyed-

tek, valamint italoztak.  

A beszélgetés során III. r. vádlott felvetette, hogy pénzhez tudnak jutni, ha az általa 

látott szerelőaknából az ott található kábeleket levágják, majd azokról a borítást eltá-

volítva a benne lévő réz kábeleket eladják. Az I-II. és IV. r. vádlottak egyet értve a III. 

r. vádlott felvetésével, együtt mentek a szerelőaknához. A szerelőaknába a IV. r. és az 

I. r. vádlott mászott le, míg a II. r. és a III. r. vádlottak a felszínen figyeltek. 11 óra 30 

perc körüli időben együttes erővel összesen kb. 400 méter fényvezető behúzókábelt 

vágtak le és húztak ki. A kábeleket a magukkal vitt késsel az I. r. vádlott vágta el, majd 

amint azt sikeresen kirángatták, feladogatták a fent várakozó társaiknak. Az elvágott 

kábeleket a vádlottak abból a célból, hogy azt később értékesíthessék, az út mentén 

lepakolták és folytatták az italozást. Az I. r. vádlott az italozás eredményeként a hely-

színen elaludt, így őt az üzemzavar észlelése miatt helyszínre érkező, Gergi Háló Kft. 

munkatársai találták meg, miközben a társai távoztak onnan.  

 

A kábel elvágása következtében 42 településen, s ezen belül 2486 előfizető esetében 

megszűnt a kábel tv, internet és telefon szolgáltatás, mely kiesés az érintett települések 

nagy részén található önkormányzatot és általuk működtetett intézményeket (így is-

kola, óvoda, valamint orvosi rendelőt is) érintett. A vádlottak magatartása miatt a ká-

belhálózat min egy 2500 méteres szakaszon szorult cserére, melynek költsége az ide-

iglenes helyreállítás 100.000.- forintos költségével együtt 1.787.200.- forintot rótt az 

azt működtető Gergi Háló Kft. terhére, mely nem térült meg. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255 mellék 

 

  



 

Salgótarjáni Járásbíróság 2-es tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.84/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

T. I. 

elkövetett bűncselekmény 

– felfegyverkezve elkövetett személyi 

szabadság megsértésének bűntette és 

más bűncselekmények 

 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. március 4. 

a tárgyalás ideje 

 

13:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2009. óta élettársi kapcsolatban élt a sértettel Salgótarjánban. 

A vádlott 2016. december 7-én több alkalommal is bántalmazta az állapotos élettársát, 

majd elvette a sértett iratait, továbbá a gépjárművének indítókulcsát, és a telefonját is 

összetörte. 

A sértett a vádlott elől házukból az utcára menekült, azonban a vádlott 

személygépkocsival utánament, és felszólította a sértetett, hogy üljön be a kocsiba, 

ellenkező esetben ugyanis „elüti, és átmegy rajta, mint egy kutyán”. A sértett a 

fenyegetés hatására akarata ellenére beült a gépjárműbe, azonban a sértett később – 

miután a vádlott a gépjárművet leállította – újra futásnak eredt. A vádlott azonban ismét 

utolérte, és a sértetett a hajánál fogva a gépjárműbe tuszkolta, ahol a sértett fejét 

többször a gépjármű műszerfalának ütötte. 

 

A vádlott 2017. júniusának elején – pontosabban meg nem határozható időpontban – 

veszekedni kezdett a sértettel, aki ennek hatására el akarta hagyni a közösen lakott 

házukat. A vádlott a sértettet a hajánál fogva visszahúzta, majd a helyiség ajtaját 

magukra zárta, és a konyhaasztalon lévő késtartóból egy csontozókést vett magához. A 

kést a sértett felé tartva azt mondta, hogy „ülj le, vagy leszúrlak, mint egy disznót”. A 

cselekménynek a vádlott a hozzátartozóinak a megjelenésére vetett véget. 

 

A vádlott azt követően, hogy a Losonci Járásbíróság a sértett sérelmére elkövetett 

zaklatás vétsége és zaklatás bűntette miatt végrehajtásában felfüggesztett 

szabadságvesztésre ítélte 2017. november 2-án a sértett testvérének küldött üzenetben 

az írta, hogy „Mondd meg a húgodnak, hogy meneküljön, mert nem ültem börtönben 

hiába, betartom az ígéretem, megy a gyerek után”. Ez utóbbival arra utalva, hogy a 

sértett az első bántalmazást követően megszakíttatta a terhességét. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás a bizonyítási eljárás folytatásával. 

Információ: dr. Bolyós Gergő 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

+36-20/444-8607 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 31-es tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.1/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

B. Cs. 

elkövetett bűncselekmény 

– különös kegyetlenséggel elkö-

vetett emberölés büntette 

 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. március 5. 

a tárgyalás ideje 

 

13:30 

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett 2018. május 18-án este folyamatosan 

italozott Zabaron, a sértett tulajdonában álló ingatlanban. A vádlott elment szórakozni 

ahonnan éjfél körül érkezett vissza. Az ajtót berúgta, majd minden indok nélkül meg-

ütötte a lakásban tartózkodó feleségét. 

A sértett a bántalmazás befejezésére szólította fel a vádlottat, aki azonban tovább foly-

tatta a felesége bántalmazását, és hajánál fogva húzta őt a földön. A sértett a vádlott 

feleségének védelmére kelt, emiatt azonban dulakodás alakult ki közöttük. Ezt köve-

tően a vádlott átment az utca túloldalán lakó ismerőséhez, hogy tőle értesítse a rendőr-

séget az őt ért bántalmazás miatt. A sértett meghallva a vádlott telefonálását, trágár 

szavakkal illette őt.  

A telefonhívást követően vádlott az ismerőse konyhájából magához vette az ismerőse 

tulajdonát képező 3,5 cm széles és 27 cm pengehosszúságú bajonettjét.  

A vádlott ezt követően kirohant a házból a bajonettel, majd a sértettel dulakodni kezd-

tek. A vádlott a nála lévő bajonettel szúrt és vágott sérüléseket okozott a sértett felső-

testén, amelynek következtében a sértett a helyszínen elhalálozott. 

 

Megjegyzés: Ítélethirdetés. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255 mellék 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 106-os számú tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.4/2020. 

a vádlott 

monogramja 

 

G.J. 

 

elkövetett bűncselekmény 

- terrorcselekmény bűntette 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. március 5. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

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 ugyan-

ezen a napon Nagyoroszi területéről a mobiltelefonjáról – annak érdekében, hogy a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal a fenti cselekmény tárgyában azonnal intézkedjen – ma-

gát nemzetközi rendőrnek kiadva, többször angol nyelven szólva bejelentést tett a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal általános tájékoztatási telefonvonalára, melyben a Nem-

zeti Adó- és Vámhivatalt személy elleni erőszakos és közveszélyt okozó bűncselek-

mény 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 Adó-

és 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". 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255 mellék 

 


