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Balassagyarmati Törvényszék 24. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.37/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

O. Cs. 

elkövetett bűncselekmény 

– életveszélyt okozó testi sértés bűn-

tette 

 

a tárgyalás dátuma 

 
2020. szeptember 

9. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirati tényállás szerint 2018. november 10-én az esti órákban baráti 

összejövetelt tartottak Szügyben az egyik családi háznál, ahol szórakozás közben a 

résztvevők szeszes italt fogyasztottak, melytől a résztvevők ittas állapotba kerültek.  

A rendezvényre 22 órát követő időben érkezett meg a vádlott, aki zömében röviditalt 

ivott.  

 

2018. november 11-én 1 óra 30 perc körüli időben csatlakozott a társasághoz a 

sértett, aki a napközben elfogyasztott szeszes italoktól már ekkor ittas állapotban 

volt. A sértett a többiekhez hasonlóan röviditalt ivott, melynek következtében 

ittassága fokozódott, és jelenlévőkkel szóban kötekedett. A sértett az éjszaka 

folyamán többször is azzal szólította meg a vádlottat, hogy miért nem iszik vele 

annyi, mint amit ő fogyaszt el.  

 

Az összejövetel lezárultát követően 2018. november 11-én 5 óra 26 perc körüli 

időben a sértett ismételten szóban inzultálta a vádlottat, aki erre megindult az 

irányába, és őt lendületből, nagy erővel ököllel arcon ütötte. A sértett az ütéstől a 

földre esett, melynek során a tarkója az úttestnek ütődött. A vádlott a földön fekvő 

sértetthez lépett, fölé hajolt, a mellkasánál megfogta a ruháját, megemelte őt, és a 

fejét 2-3 alkalommal az úttesthez ütötte.  

A vádlott a sértett bántalmazását csak az ott tartózkodó tanú közbelépésére hagyta 

abba, aki a vádlottat a fekvő sértettről lerángatta. 

 

A sértett bántalmazás következtében kialakult sérüléseinek gyógytartama 8 napon 

túli volt, a tényleges gyógytartamuk 4-6 hónap. Az agyzúzódással és koponyaűri 

sérüléssel járó sérülés közvetlen életveszélyes sérülés volt. Ezen sérüléssel 

kapcsolatban bizonyos mértékű maradandó fogyatékosság kialakulása várható, 

melyről a gyógyulási folyamat befejeződése után lehet véleményt alkotni.  

 

Megjegyzés: Tárgyalás. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.38/2000. 

a vádlott 

monogramja 

 

Ifj. G. Gy. és 

12 társa 

elkövetett bűncselekmény 

– költségvetési csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. szeptember 

11. 

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: Tárgyalás 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

 



 

Balassagyarmati Járásbíróság 60. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.88/2020. 

a vádlott 

monogramja 

 

B. J. 

elkövetett bűncselekmény 

- szeméremsértés vétsége és más 

bűncselekmények 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. szeptember 

11. 

a tárgyalás ideje 

 

13:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott 2019. október 22-én 05 óra 30 perc és 06 óra közötti időben egy füves-fás 

közterületen nemi vágya felkeltése és kielégítése céljából önkielégítő mozdulatokat 

végzett, amit az egyik helyi lakos észlelt. Vádlott ugyanezen a napon a délelőtti órák-

ban, megközelítőleg 11 óra körüli időben fenti, a lakosság széles körében használt hely-

színen a nemi vágya felkeltése és kielégítése céljából önkielégítő mozdulatokat végzett, 

melyet két lakos is észlelt.  
 

A vádlott 2019. október 21. és november 04. napja közötti időben –pontosabban meg 

nem határozható napon– 22:00 órát követően, a kerítést átmászva bement a sértett in-

gatlanának udvarára, ahol az ingatlanon lévő nyári konyhát megkísérelte felgyújtani 

oly módon, hogy a bejárati ajtó melletti ablakot a ház falán levő parapetet motorolaj 

származékkal lelocsolta, majd a magával vitt újságpapírt ugyanezen égésgyorsító 

anyaggal átitatta, és az újságpapírt meggyújtotta. A lángra kapott újságpapír megégette 

a bejárati ajtót, azonban a tűz nem terjedt tovább, a véletlennek köszönhetően kihunyt. 

Amennyiben a tűz továbbterjedt volna, úgy a nyári konyhát és annak tőszomszédságá-

ban levő épületeket is veszélyeztette volna. 

 

A vádlott ugyanezen a napon esti órákban a ugyanezen sértett tulajdonát képező lakó-

háza utcafronti három ablakának az 1,60 x 30 cm dupla üvegeit közepes méretű beton-

darabokkal betörte. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

 


