
 

Balassagyarmati Törvényszék 
2020. szeptember 14. – 2020. szeptember 18. 

 
2020. szeptember 11. 

Balassagyarmati Törvényszék 25-ös tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.16/2020. 

a vádlott 

monogramja 

V.N. 

ügy tárgya 

– aljas indokból, különös ke-

gyetlenséggel elkövetett ember-

ölés bűntette 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. szeptember 

14. és 2020. 

szeptember 17. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

Az ügy lényege:  

 

A vádirati tényállás szerint vádlott és a sértett 2001-ben Németországban ismerkedtek 

meg, ahol egy munkahelyen dolgoztak és együtt is laktak. A felek baráti viszonyba 

kerültek. 

A vádlott 2018. október hó 02. napján a délutáni órákban, az előzetesen megbeszéltek 

alapján, meglátogatta a sértettet, majd több szórakozóhelyet is felkerestek. Az ittas 

állapotba került vádlott Balassagyarmat főutcáján a sértettet több alkalommal mellkas 

és váll tájékon megütötte. 

A vádlott és a sértett késő éjszakai, kora hajnali órákban a sértett és édesanyja által 

lakott családi házba mentek, ahol a vádlott a sértettől pénzt kért kölcsön, a sértett 

azonban a kérést nem teljesítette. A vádlott ezért megtorlás érdekében a sértettet élet-

ének kioltása céljából, brutális módon ütlegelni és rugdalni kezdte, miközben trágár 

módon az életének kioltásával fenyegette. 

 

Az emberi mivoltából kivetkőzött vádlott a sértettet mélyen megalázva, az embertelen 

bántalmazást és a sértett szenvedését gátlástalan módon, a nála lévő mobiltelefonja 

videó felvevőjével rögzítette. 

 

A vádlott a – sértett folyamatos könyörgése ellenére hosszantartó, fejre és testre mért 

rúgásokban is megnyilvánuló – bántalmazás után az éjszaka még hátra lévő részét a 

sértettel töltötte, majd másnap reggeli azt észlelte, hogy a sértett már nem ad életjele-

ket. 

 

A vádlott ekkor álnéven értesítette a mentőszolgálatot, a sértett újraélesztését a men-

tőszolgálat diszpécserének utasítására megkezdte, majd a mentőszolgálat tagjainak ki-

érkezése után a helyszínt elhagyta, a közelben lévő ruházati boltban a vérrel szennye-

zett nadrágja és cipője helyett újat vásárolt, majd az elsődleges intézkedést végző rend-

őrjárőröket félre vezetve azt nyilatkozta, hogy a sértettet általa ismeretlen személyek 

bántalmazták. 

 

A kiérkező mentősök által folytatott újraélesztés már nem vezetett eredményre, sértett 

elhalálozott 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülést követő első és második tárgyalás. 

Információ: 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 

18 társa 

 

ügy tárgya 

– kábítószer-kereskedelem 

bűntette és más bűncselekmé-

nyek 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. szeptember 

15-16. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

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. 

 

Megjegyzés: Bizonyítási eljárás folytatása várható. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.151/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

B. R. 

elkövetett bűncselekmény 

– emberölés bűntette 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. szeptember 

15. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2018. augusztus 3-án az esti órákban az ismerősével 

beült a vádlott gépkocsijába, azonban pár méter megtétele után a vádlott a gépkocsival 

hirtelen megállt az úttest közepén, mivel meglátta az ott tartózkodó sértettet. A vádlott 

indulatosan kiugrott a gépkocsiból és nekifutásból mellkason rúgta a sértettet, majd a rú-

gással szinte egyidejűleg jobb kezével, az öklében tartott heggyel és éllel bíró, legalább 7 

cm pengehosszúságú eszközzel – feltételezhetően egy késsel vagy bicskával – fejen szúrta 

a sértettet.  

A vádlott ismerőse ekkor közéjük ugrott, és szétlökte őket, hogy ezzel megakadályozza a 

sértett további bántalmazását. 

 

A cselekmény után a vádlott a gépkocsival a tetthelyről elmenekült, ismerőse viszont ott 

maradt, és megpróbált segíteni a sértettnek az utcán tartózkodó személyekkel együtt, akik 

szintén szemtanúi voltak az eseménynek. A bántalmazás miatt a sértettet kórházba szállí-

tották, ahol azonban 2018. augusztus 4-én elhalálozott. 

  

 

Megjegyzés: Bizonyítási eljárás folytatása. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

 

  



 

Salgótarjáni Járásbíróság fsz. 1. tárgyaló 

Ügyszám 

 

Fk.124/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

Fk. N. Zs. Z. és 

két társa 

 

elkövetett bűncselekmény 

– rablás bűntette ás más 

bűncselekmények 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. szeptember 

15. 

a tárgyalás ideje 

 

10:00 

Az ügy lényege: 

1. 

Az I. r és a II. r. vádlottak 2018. november 19. napján hajnali 4 óra körüli időben –

miután megtudták, hogy nyugdíj érkezett – megjelentek a 94 éves sértett, 

mátraverebélyi házánál, majd oda ismeretlen módon bementek. Amíg II. r vádlott a 

konyhában figyelt addig az I. r fiatalkorú vádlott az ágyban alvó idős sértettre 

rátérdelve egy lámpával az arcába világított és közben azt mondta neki, hogy „add elő 

a pénzed” és eközben még ököllel is megütötte a vállán a sértettet. Miután a sértett 

erre nem volt hajlandó, őt az ágyról lefordította és az ágyneműben a párna alatt 

elhelyezett 70.000 Ft készpénzt magához vette. Az I. r. vádlott ezen összeget átadta 

II.r. vádlottnak, aki másnap 3.000 Ft visszaadott I. r. fk vádlottnak. 

 

Ezt követően 2018. november 20. napján szintén a hajnali órákban –pontosabban meg 

nem állapítható időben– I. r. vádlott ismét megjelent az alvó sértettnél, és a fentiekhez 

hasonló módszerrel (rátérdelve és az arcát pofozva) újra pénzt követelt az „add elő a 

többi pénzt” szavakkal, majd a sértettet kihúzta az ágyból és az ágyat átkutatta, de 

újabb pénzösszeget már nem talált. Közben a sértett magához vett egy csőfogót és 

azzal fejen ütötte az I. r. vádlottat, aki erre értékek elvétele nélkül elment a helyszínről.  

 

2. 

Az I. r., a III. r. és a IV. r. vádlottak 2018. október 31-ről 2018. november 01-re virra-

dóan a sértett tulajdonát képező mátraverebélyi családi házba közösen, egymás cse-

lekményéről tudva az ablakszárny benyomásával és az ablaküveg betörésével beha-

toltak és onnan 50.500,- forint értékben tulajdonítottak el ingó vagyontárgyakat. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás. 

Információ: dr. Bolyós Gergő 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

+36-20/444-8607 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.117/2020. 

a vádlott 

monogramja 

 

O. B. 

elkövetett bűncselekmény 

– emberkereskedelem bűntette és sú-

lyos testi sértés bűntette 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. szeptember 

16. 

a tárgyalás ideje 

 

13:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott a sértettet 2018. július hó 12. napjától kezdődően 2018. szeptember hó 15. 

napjával bezáróan erőszakkal és fenyegetéssel, haszonszerzés céljából arra kényszerí-

tette, hogy anyagi ellenszolgáltatásért férfiakkal közösüljön, és részükre szexuális szol-

gáltatást nyújtson. A vádlott 2018. májusában került kapcsolatba a sértettel, aki rövid 

időn belül a vádlotthoz költözött a salgótarjáni ingatlanába. Ekkor a vádlott rövid idő 

múlva közölte a sértettel, hogy prostituáltként kell dolgoznia, hogy eltartsa 

őt. A vádlott ennek érdekében a sértettet több alkalommal fizikailag bántalmazta, kö-

zölte vele, hogy amennyiben szökést kísérel meg, vagy a rendőrséghez fordul meg 

fogja ölni, és a kiskorú gyermekeit is elveszi tőle. Miután a vádlott a sértett hirdetését 

a rosszlányok.hu internetes portálon elhelyezte meghatározta a sértettnek, hogy a hir-

detést követően alkalmi szexuális szolgáltatást fog nyújtani ismeretlen férfiaknak meg-

határozott összegért.  

A sértett 2018. szeptember hó 15. napjával bezáróan több alkalommal létesített szexu-

ális kapcsolatot a hirdetésre jelentkező férfiakkal, melyből származó pénzösszeget a 

vádlottnak adta át.  

Eközben a vádlott nem engedte ki a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet a házából, 

hanem ő szállította az alkalmi szexuális partnerekhez, ő szállította vissza a közösen 

lakott házba, majd a pénzét elvette, illetve több alkalommal bántalmazta, mivel sértett 

nem akarta folytatni a szexuális tevékenységet. Ezen alkalmakkor a vádlott többször, 

heti rendszerességgel megütötte, megrúgta, fejszenyéllel verte, fenyegette a sértettet, 

aki fentiek hatására nem mert megszökni, tekintettel arra is, hogy két kiskorú gyermeke 

is a vádlott házában, velük lakott. A sértett szökési kísérlete nem járt eredménnyel. 

 

A sértett édesanyja kért rendőri segítséget, és csak a rendőrhatóság helyszínre érkezését 

követően tudott a sértett a gyermekeivel együtt az ingatlanból eltávozni. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

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 
 
2020. szeptember 

18. 

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 

 



 

 

 


