Balassagyarmati Törvényszék
2020. június 8. – 2020. június 12.
2020. június 3.

Balassagyarmati Törvényszék 25-ös számú tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja

elkövetett bűncselekmény
- terrorcselekmény bűntette

G.J.

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

2020. június 11.

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 /201 mellék

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
B. K.

B.61/2019.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– terrorcselekmény elkövetésével
fenyegetés bűntette

2020. június 11.

9:00

Az ügy lényege:
A vádlott tudomással bírt arról, hogy a nagybátyja és családja jogosulatlan áramvételezést folytat.
Az önhibájából eredően ittas állapotban lévő vádlott 2018. május hó 15. napján 07 óra
16 perckor a lakóhelyén egy nyilvános telefonfülkéből – annak érdekében, hogy a Pásztói Rendőrkapitányság a fenti lopási cselekmény tárgyában intézkedjen – bejelentést
tett az Országos Rendőr-főkapitányság Segélyhívó Központjába, melyben a Pásztói
Rendőrkapitányságot – mint állami szervet – személy elleni erőszakos és közveszélyt
okozó bűncselekmény elkövetésével fenyegetve próbálta intézkedésre kényszeríteni.
A vádlott a bejelentés során a lopási cselekmény részletezését követően közölte, hogy:
„ha nem csinálnak semmit, én felmegyek oszt bebaszok egy gázpalackot a rendőrségre,
és akkor mehetnek a faszomba”, majd a hívást fogadó operátor figyelmeztetését követően azt mondta, hogy: „hogyha ma nem intézkednek hónap nagy balhé lesz Pásztón a
rendőrségen”.
Információ:

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

