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2020. július 6. – 2020. július 10.
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Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
H. M.

B.16/2019.

elkövetett bűncselekmény
– tizennegyedik életévét be nem töltött
személy
sérelmére
elkövetett
emberölés

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

2020. július 6.

9:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2017 nyarán - azt követően, hogy élettársával további gyerekek vállalását
nem kívánták - teherbe esett, azonban ezt a tényt mindenki előtt titokban tartotta. A
gyermek mozgását ettől az időponttól kezdve folyamatosan érezte.
A vádlott 2018. január 1-én reggel 9 óra körüli időben elhatározta, hogy hazamegy a
gyerekeihez, azonban út közben, észlelte, hogy elfolyt a magzatvize. Ekkor bement
patakon átívelő híd alá, és mivel már tolófájásokat is érzett, leguggolt, majd röviddel
ezt követően megszülte a gyermekét, akit megpróbált megfogni, de kicsúszott a kezeiből és mintegy 20 cm magasságból a patak partjára esett. A vádlott felemelte onnan az
újszülöttet, aki felsírt, és észlelte a szívverését is.
Ezután a vádlott a gyermeket egy nála lévő pulóverbe bugyolálta, majd maga előtt
tartva, a rajta lévő felső alá rejtve, elindult vele. A gyermek szülését továbbra is titkokban akarta tartani, ezért elhatározta, hogy megszabadul az újszülöttől úgy, hogy
testét feldarabolja és eltünteti. A vádlott 15 óra körül visszament a patak partjára, az
újszülött fejére legalább négyszer közepes erővel ráütött, nyakát megszorította, a fölre
tett csecsemőt a bal kezével a vállánál leszorította, és egy nála lévő éles zsebkéssel
feldarabolta.
A csonkolt testrészeket, valamint a felhasznált zsebkést szatyorba tette, majd a szatyorból a testdarabokat a vízbe szórta.
Információ:

Megjegyzés: Tárgyalás bizonyítási eljárás folytatásával.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /201 mellék

Balassagyarmati Járásbíróság 42. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
R.K.

B.277/2019.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– testi sértéssel elkövetett kapcsolati
erőszak bűntette

2020. július 6.

9:00

Az ügy lényege:
A vádlott az otthonukban 2018. március 2-át megelőző (pontosan nem meghatározható
időszakban) a közös gyermekeik szeme láttára, majd 2018. március 2-át követően is, a
2018. év végéig ittas állapotban, napi rendszerességgel bántalmazta élettársát.
A sértett 2018. január 30-án az őt a megelőző napokban többször bántalmazó vádlott
elől elmenekült, és anyaotthonban kapott elhelyezést. Miután a sértett az anyaotthonból
2018. február 6-án a gyermekeivel visszaköltözött a vádlotthoz, a változatlanul rossz
otthoni körülmények, az italozó vádlott anyát bántalmazó magatartása miatt 2018. március 2-án sor került a három gyermek nevelésbe vételére és a kiskorúakat a gyámhatóság nevelőszülőnél helyezte el. A bántalmazások miatt a sértett többször szorult kórházi
ellátásra.
A vádlott 2018. augusztus 8-án az otthonukban ököllel többször az arcán megütötte, és
egyéb módon is bántalmazta a sértettet, aki mindkét szeme alatt bevérzést, a hát-ágyi
gerinctájék, valamint a jobb fartájék nyomásérzékenységét, a jobb kézhát bevérzéseit
és orrcsonttörést szenvedett el.
A vádlott 2018. augusztus 13-án az otthonukban ismételten bántalmazta a sértettet, aki
ekkor a bal homloktájék duzzanatát szenvedte el.
A vádlott és a sértett kiskorú gyermekei 2018. október 12. és 2018. október 14. között
a gyámhivatal engedélyével időszakos kapcsolattartáson voltak szüleikkel az otthonukban, ahol a vádlott 2018. október 13-án ittas állapotban ismét bántalmazta a sértettet,
aki az arcán szenvedett el sérüléseket. A bántalmazást az annak tanújaként szintén elszenvedő gyermekek pszichológus segítségére szorultak.
Információ:

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

Balassagyarmati Törvényszék 106-os tárgyaló
Ügyszám

B.61/2018.

a vádlott
monogramja

ifj. K. A. I. r.
és

ügy tárgya

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– kábítószer-kereskedelem

2020. július 7-8.

9:00

bűntette és más bűncselekmények

18 társa

Az ügy lényege:
Ifj. K. A. I. r. vádlott 2011-től ún. biofű és herbál nevű anyagokat szerzett be
ismeretlen személyektől, amit először Balassagyarmaton, illetve őrhalmi
lakóhelyén, majd Salgótarjánban a „Matyi” elnevezésű szórakozóhelyen
értékesített. Ahhoz, hogy a tevékenysége haszonnal működjön, a Matyi
szórakozóhelyen hozzátartozókkal is kiegészülve hétvégente megjelent és ott az
ott szórakozóknak előbb ingyen átadott kábító hatású anyagokat. Ahogy a
szórakozóhely közönsége az anyagokat megismerte és azzal a továbbiakban is élni
kívánt, I. r. vádlott már anyagi ellenszolgáltatás fejében grammonként 3.000,-től
5.000,-Ft-ig terjedő áron értékesített „por, fű, kristály, füstölő, tabletta, biofű,
hópihe, krekk, kati, gyurma, cukor, kanna, felni, fehér rögös, csoki, herbál por”
megnevezésű kábító hatású anyagokat.
2015. év folyamán az I. r. vádlott az új pszichoaktív anyagok, illetve kábítószerek
beszerzésére, szállítására, hígítására, elrejtésére és a továbbértékesítésre a
családtagjai és ismerősei köréből egy szervezetszerű csoportot alakított ki.
Az I. r. vádlott személye úgy vált ismertté, hogy a megyében ő a drogkirály.

Információ:

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

Salgótarjáni Járásbíróság
Ügyszám

a vádlott
monogramja
O. R.

B.100/2019.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– felfegyverkezve elkövetett rablás
bűntette

2020. július 7.

9:00

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: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható.
dr. Bolyós Gergő
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
+36-20/444-8607

