Balassagyarmati Törvényszék
2020. március 16. – 20.
2020. március 12.

Balassagyarmati Törvényszék 22. tárgyaló
Ügyszám

Fk.68/2019.

a vádlott
monogramja

elkövetett bűncselekmény

ifj. K. I. és
társa

bűncselekmények

a tárgyalás dátuma

- emberölés bűntette (kísérlet) és más 2020. március 16.

a tárgyalás ideje
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: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /255 mellék

Balassagyarmati Törvényszék 31-es 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. március 1819.

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 /255 mellék

