Balassagyarmati Törvényszék
2019. november 11. – 2019. november 15.
2019. november 06.

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja
B. K.

B.61/2019.

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

–terrorcselekmény elkövetésével fenye-

2019. november 12.

9:00

getés bűntette

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

Balassagyarmati Törvényszék 24. tárgyaló
Ügyszám

P.20.881/2017.

alperes

ügy tárgya

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

egészségügyi
szolgáltató

– sérelemdíj iránti igény

2019. november 12.

13:00

Az ügy lényege:
A felperesi szülők sérelemdíj megállapítása iránti kereseti kérelemmel éltek az
alperesi egészségügyi intézménnyel szemben személyiségi jogaik megsértése
miatt.
A személyiségi jog sérelmét gyermekük jogellenes magatartás miatt bekövetkezett
halála képezi.
A felperesek hat hónapos gyermekét hörghurutos tünetekkel szállították kórházba
2017. március 1-jén. A gyermek állapotában kezdetben javulás volt tapasztalható,
azonban 2017. március 8-án a csecsemő váratlanul meghalt.
A hatósági boncolás adatai szerint a gyermek halála a gyermektápszeres hányadék
belehellését követő fulladás miatt következett be.
A felperesek álláspontja szerint kórházban a gyermek ellátására nem az elvárható
gondosság és körültekintés mellett került sor, továbbá az alperes
foglalkoztatásában álló ápoló mulasztásban volt, amikor a gyermeket az etetést
követően nem „büfiztette” meg és fektette hasra.

Információ:

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatása várható.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /222 mellék

Balassagyarmati Járásbíróság 60. tárgyaló
Ügyszám

B.67/2019.

a vádlott
monogramja
N. A. és két
társa

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– rablás bűntette

2019. november 13.

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: Második tárgyalás
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /222 mellék

Balassagyarmati Járásbíróság 60. tárgyaló
Ügyszám

a vádlott
monogramja

elkövetett bűncselekmény
- rongálás vétsége

fk. O. R.

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

2019. november 14.

9:00

Fk.130/2018.

Az ügy lényege:
A fiatalkorú vádlott a gyermekkorú O. K.-val (aki azelkövetéskor 13 éves volt) 2017.
június 16. napján 13 óra körüli időben közösen elmentek az ifj. G. B. tulajdonát képező
nógrádszakáli házhoz. A házba a hiányos kerítsen és a nyitott ajtón keresztül bementek,
majd a középső szobában megrongáltak két fotelt oly módon, hogy azokat - az egyikre
hungarocell darabot téve - a fk. vádlottnál lévő gyufával meggyújtották, így füstölni
kezdtek. Fk vádlott és gyk. társa egy darabig nézték a tüzet, majd a helyszínről elmentek. A házban a tűz nem tudott továbbterjedni, mert azt helyi lakosok eloltották.
Ezt látva fk. vádlott és gyk. társa hazamentek egy öngyújtóért, majd visszamentek a
sértett ingatlanához, és az ottani melléképületbe bemenve fk. vádlott - bosszúból, mert
haragudott a sértettre - meggyújtott egy ágyat, majd az udvaron lévő már megégett
fotelt is ismét meggyújtotta. Ezen fotelről a tűz a meleg, száraz időben átterjedt az udvaron lévő gazos növényzetre, majd azon keresztül a ház tetőszerkezetét megrongálva
annak gerendázatára és a szarufák végére.
Információ:

Megjegyzés: Előkészítő ülés.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /222 mellék

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló
Ügyszám

Fk.68/2019.

a vádlott
monogramja
ifj. K. A. és
társa

elkövetett bűncselekmény

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

- emberölés bűntette (kísérlet) és más
bűncselekmények

2019. november 15.

9:00

Az ügy lényege:
Ifj. K. I. I.r. vádlott 2017. augusztus hó 5. napja és augusztus hó 7. napja közötti időben
a sértettet – aki a Balassagyarmati Rendőrkapitányságon az I.r. és II.r. vádlottak édesapjára, id. K. I.-re az ellene kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult bűnügyben
terhelő vallomást tett – több alkalommal megfenyegette azzal, hogy ha az édesapjára
tett terhelő vallomását nem vonja vissza, „égni fog”, „égni fognak”. Az I.r. vádlott
2017. augusztus hó 7. napján 22 óra és 22 óra 30 perc körüli időben megjelent a sértett
lakóházánál, ahol az udvaron található, lakatlan nyári konyhát gázolaj felhasználásával
meggyújtotta, amelynek következtében annak tetőszerkezete leégett, a benne tárolt eszközök használhatatlanná váltak.
Az I.r. vádlott másnap ismételten fenyegető hangvételű kijelentést intézett a sértett felé
azzal a tartalommal, hogy „nem tanult az esetből?!?” ugyanis az I.r. vádlott többszörös,
a terhelő vallomás visszavonását célzó fenyegető felszólításának nem tett eleget. Ezt
követően az I.r. és fk. K. A. II.r. vádlottak 2017. augusztus hó 12. napján az esti órákban
megjelentek sértett és gyermekei által lakóháznál. Az I.r. és II.r. vádlottak a lakóház
bejárati ajtaját a házban tartózkodó személyek kijutásának megakadályozása érdekében
egy székkel kívülről kitámasztották, arra és a ház bejárati ajtótól balra lévő ablakába
különféle ruhákat halmoztak, azokat benzinnel lelocsolták és meggyújtották. A házban
ezalatt az I.r. és II.r. vádlottak által is tudottan többen tartózkodtak.
Az I.r. és II.r. vádlottak által felhalmozott ruhák lángra kaptak, a házban tartózkodó
személyek a tűz észlelését követően csak a bejárati ajtótól jobbra lévő ablakon tudtak
kimenekülni a ház hátsó részében lakó M. L. segítségével, mivel a bejárati ajtó és az
attól bal oldali ablakkeret is lángolt, a szék és a rajta lévő égő anyagok pedig a kijáratot
eltorlaszolták.
Információ:

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás hét idézet személlyel.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /222 mellék

