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2021. január 15. 

 

Salgótarjáni Járásbíróság 3. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.84/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

T. I. 

elkövetett bűncselekmény 

– felfegyverkezve elkövetett személyi 

szabadság megsértésének bűntette és 

más bűncselekmények 

 

 

a tárgyalás dátuma 

 
2021. január 18. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

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 

Információ: dr. Bolyós Gergő 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

+36-20/444-8607 

 

 

 



 

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.84/2020. 

a vádlott 

monogramja 

 

P. G. I. és H. 

Á. II. rendű 

 

elkövetett bűncselekmény 

- életveszélyt okozó testi sértés bűntette 

és más bűncselekmények 

a tárgyalás dátuma 
 
2021. január 19. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott és a sértett 2019. október 3-án Salgótar-

jánban szórakoztak, több szórakozóhelyet is felkerestek, közben nagyobb mennyiségű 

szeszes italt fogyasztottak. A II. rendű vádlott később csatlakozott az i. rendű vádlott-

hoz és a sértetthez, majd a városközpontba mentek 

 

Itt az I. rendű vádlott szóváltásba keveredett a sértettel, és őt előbb térden, majd az 

összeroskadó sértettet egyszer arcon rúgta. 

A közútra kieső sértettet az I. rendű vádlott ezt követően ököllel többször arcon ütötte. 

 

A sértett az arckoponya csontjainak többszörös, darabos, elmozdulással járó töréseit, a 

homloküreg törését, a koponya bevérzését és koponyaüregen belül levegő megjelenését 

szenvedte el amely közvetett életveszélyes sérülésnek felel meg. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

  



 

 

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.38/2020. 

a vádlott 

monogramja 

 

Ifj. G. Gy. és 

12 társa  

elkövetett bűncselekmény 

– költségvetési csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2021. január 21. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

Az ügy lényege: 
A B.284/2015/57. számú vádirati tényállás szerint az I. és II. rendű vádlottak, mint egy Kft. 

meghatalmazottja és ügyvezetője rendszeres haszonszerzésre törekedve a cég nevében valótlan 
tartalmú, a társaság bevételszerző tevékenységével össze nem függő, valamint azon számlák 

befogadásával, amelyek ÁFA tartalma nem volt levonható a jogszabályi rendelkezések szerint, 

jogosulatlanul csökkentették a cég ÁFA fizetési kötelezettségét. A fizetendő adó csökkentésén 
túlmenően a bevétel adózatlan kivonása is célja volt a számlák befogadásának.  

Ehhez a tevékenységhez nyújtottak segítséget a III-VII. rendű vádlottak. 

A társaság által befogadott fiktív számlák, amik nem a társaság bevételszerző tevékenységével 
voltak összefüggésben, hanem az I. rendű vádlott érdekkörében merültek fel (így pl.cd-készí-

tés, fogászati kezelés) egyéb jövedelemhez juttatták az I. rendű vádlottat és lányát (G. E.-t), 

amely után felmerült egészségügyi hozzájárulást és személyi jövedelemadót I. és II. rendű vád-

lottak nem fizették meg. Az I. r. vádlott lánya az őt terhelő adóhiányt végrehajtási eljárás kere-
tében teljes egészében megfizette. 

Az ÁFA hiánnyal, valamint az EHO és az SZJA meg nem fizetésével a vádlottak összesen 

közel 37 millió forint vagyoni hátrány okoztak a költségvetésnek. 
 

A B.284/2015/57. számú vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott és testvére, a II. rendű 

vádlott nagy értékű gépjárműveket szereztek meg külföldi székhelyű gazdasági társaságoknak, 

ám azokat ténylegesen családtagok használták jellemzően bérlet címén. A gépjárművek később 
belföldi cégekhez, majd az ÁFA fizetési kötelezettség kijátszására létrehozott láncolat végén 

családtagokhoz kerültek. 

A vádlottak egymástól függetlenül folytatott tevékenységükkel közel 60 millió forint vagyoni 
hátrányt okoztak a költségvetésnek ÁFA adónemben. 

 

Az előbbieken túlmenően a II. rendű vádlott külföldön bejegyeztt cégek nevére vásárolt építő-
anyagot, amit nógrádmegyeri ingatlanok építési-felújítási munkálatai során használt fel.  

A II. rendű vádlott úgy értékesítette a lánya (G.G. VI. rendű vádlott) tulajdonát képező ingat-

lant, hogy azt előbb 1,5 millió forintért egy ukrán állampolgár által névleg képviselt cégnek 

értékesítette, majd pedig a II. rendű vádlott rendelkezése alapján a cég közel 30,5 millió forin-
tért értékesítette a Telenor Magyarország Zrt.-nek azért, hogy lánya mentesüljön a személyi 

jövedelemadó megfizetése alól. 

A vádlott utóbbi két tevékenységével több mint 9 millió forint vagyoni hátrány okozott ÁFA 
és SZJA adónemben. 

 

Végül a II.-VI. rendű vádlottak társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság nélkül vet-

tek igénybe táppénzt közel 3 millió forint összegben. 

 

Megjegyzés: Bizonyítási eljárás folytatása várható. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

 


