Balassagyarmati Törvényszék
2020. november 16. – 2020. november 20.
2020. november 13.

Balassagyarmati Törvényszék 42-es tárgyaló
Ügyszám

B.16/2020.

a vádlott
monogramja

V.N.

ügy tárgya

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

– aljas indokból, különös ke-

2020. november 16.

9:00

gyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette

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 életének 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 életjeleket.
A vádlott ekkor álnéven értesítette a mentőszolgálatot, a sértett újraélesztését a mentőszolgálat diszpécserének utasítására megkezdte, majd a mentőszolgálat tagjainak kiérkezése után a helyszínt elhagyta, a közelben lévő ruházati boltban a vérrel szennyezett nadrágja és cipője helyett újat vásárolt, majd az elsődleges intézkedést végző rendőrjárőröket félre vezetve azt nyilatkozta, hogy a sértettet általa ismeretlen személyek
bántalmazták.
A kiérkező mentősök által folytatott újraélesztés már nem vezetett eredményre, sértett
elhalálozott
Információ:

Megjegyzés: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /201 mellék

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló
Ügyszám

B.61/2018.

a vádlott
monogramja

elkövetett bűncselekmény

ifj. K. A. és
18 társa

más bűncselekmények

a tárgyalás dátuma

- kábítószer-kereskedelem bűntette és 2020. november

a tárgyalás ideje
9:00

17-18.

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 /201 mellék

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló
Ügyszám

B.84/2020.

a vádlott
monogramja

elkövetett bűncselekmény

P. G. I. és H.
Á. II. rendű

és más bűncselekmények

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

- életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2020. november 19. 9:00

Az ügy lényege:
A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott és a sértett 2019. október 3-án Salgótarjánban szórakoztak, több szórakozóhelyet is felkerestek, közben nagyobb mennyiségű
szeszes italt fogyasztottak. A II. rendű vádlott később csatlakozott az i. rendű vádlotthoz 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.
Információ:

Megjegyzés: Előkészítő ülést követő első tárgyalás.
dr. Bárány Dávid
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
06 35 501-200 /201 mellék

