
 

Balassagyarmati Törvényszék 
2021. március 8. – 2021. március 12. 

 
2021. március 4. 

Balassagyarmati Törvényszék 22-es számú tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.4/2020. 

a vádlott 

monogramja 

 

G.J. 

 

elkövetett bűncselekmény 

- terrorcselekmény bűntette 

a tárgyalás dátuma 
 
2021. március 8. 

a tárgyalás ideje 

 

12:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott tudomással bírt arról, hogy egy, a nagyorosziban működő gyárban több száz 

embert bejelentés nélkül foglalkoztatnak "feketén". 

 

Az ittas állapotban lévő, a fenti gyárból 2019. február 28-án elbocsátott vádlott ugyan-

ezen a napon Nagyoroszi területéről a mobiltelefonjáról – annak érdekében, hogy a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal a fenti cselekmény tárgyában azonnal intézkedjen – ma-

gát nemzetközi rendőrnek kiadva, többször angol nyelven szólva bejelentést tett a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal általános tájékoztatási telefonvonalára, melyben a Nem-

zeti Adó- és Vámhivatalt személy elleni erőszakos és közveszélyt okozó bűncselek-

mény elkövetésével fenyegetve próbálta intézkedésre kényszeríteni.  

 

A vádlott a bejelentés során a jogtalan foglalkoztatást előadta, majd azt követően, hogy 

a hívást fogadó operátor tájékoztatta arról, hogy a bejelentését írásban kell megtennie 

közölte, hogy "ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem megy ki, akkor mi lenne, ha ő 

vonulna ki és egy AK-47-es géppisztollyal ő tenne rendet". 

 

Ezután kifejtette, hogy "ő a helyszín közelében elbújik, ott marad és ha a Nemzeti Adó-

és Vámhivatal délig, vagy legkésőbb délután egy óráig nem jön ki, akkor ő, vagy az ő 

megbízásából mások fognak rendezkedni, életeket kioltani".  

 

A vádlott a telefonbeszélgetés során többször is megismételte azt, hogy "ha a Nemzeti 

Adó-és Vámhivatal nem intézkedik azonnal, vagy legkésőbb délután egy óráig, akkor 

vagy maga intézi a dolgot egy AK-47-essel vagy megbízásából mások fognak életeket 

kioltani". 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 

  



 

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. március 9. 

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 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

Fk.68/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

ifj. K. I. és 

társa 

 

elkövetett bűncselekmény 

- emberölés bűntette (kísérlet) és más 

bűncselekmények 

a tárgyalás dátuma 
 
2021. március 11. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirati tényállás szerint 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 fog-

nak”. 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 gáz-

olaj felhasználásával meggyújtotta, amelynek következtében annak tetőszerkezete le-

égett, 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.  

 

Megjegyzés: A tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatása várható. 

Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /201 mellék 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 

 


