Balassagyarmati Törvényszék
2019. november 25. – 2019. november 29.
2019. november 21.

Salgótarjáni Járásbíróság 3. tárgyaló
Ügyszám

Fk.106/2019.

a vádlott
monogramja

elkövetett bűncselekmény
- rablás bűntette

fk. O. M. és
társa

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

2019. november 27.

13:00

Az ügy lényege:
A 17 éves I. r. vádlott –az Aszódi Javítóintézetből történt ideiglenes elbocsátásának
időtartama alatt – a 16 éves II. r. vádlottal 2019. január 18-án 13 óra 20 perc környékén
Salgótarjánban, az Acélgyári úton lévő Petőfi Sándor Általános Iskolánál meglátták az
arra sétáló 15 éves sértettet, aki a kezében fogta a mobiltelefonját, és azon fülhallgatóval zenét hallgatott. A II. r. vádlott azt találta ki, hogy I. r. vádlottal együtt vegyék el a
sértett telefonját, amit később eladnak.
Ennek érdekében a vádlottak a sértettet az Acélgyári úton követték, majd az I. r. vádlott
sértett jobb vállát megfogta, őt maga felé fordította, és jobb kézzel, tenyérrel arcon
ütötte.
A sértett az ütéstől megszédült, miközben az I. r. vádlott erőszakkal a sértett kezében
lévő mobiltelefonját kivette, illetve a fülhallgatót a füléből kitépte.
A sértett a fenti bántalmazás következtében az arc enyhe fokú zúzódását és a nyaki
gerinc rándulását szenvedte el. A sértett a bántalmazás után 5 napot töltött kórházban
fejfájás, szédülés, hányás miatt.

Információ:

Megjegyzés: Első előkészítő ülés 6 idézett személlyel.
dr. Bolyós Gergő
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
+36-20/444-8607

Salgótarjáni Járásbíróság Földszint 1. tárgyaló
Ügyszám

B.185/2018.

a vádlott
monogramja
D. A.
és 4 társa

elkövetett bűncselekmény
felfegyverkezve,
csoportosan
elkövetett magánlaksértés bűntette és
más bűncselekmények

a tárgyalás dátuma

a tárgyalás ideje

2019. november 28.

9:00

Az ügy lényege:
2016. augusztus 26. napján 15 óra körüli időben fk. Sz. M. sértett - azért, mert ezt
megelőzően betört K. T. V. rendű vádlott házába, és onnan műszaki cikkeket jogtalanul
eltulajdonított, illetve a házat a vízvezeték cső megbontásával megrongálta szóváltásba
keveredett a vádlott családjának tagjaival.
A szóváltás odáig fajult, hogy fk. Sz. M. sértett a nevelő szülei tulajdonát képező lakóházba bemenekült, ahová ekkor pár perc múlva gépkocsival megérkeztek az V. rendű
vádlott családjának férfi tagjai, K. F. II.r, K. D. III.r, továbbá D. A. I.r. vádlottak, illetve
az V. r. és B.-né R. I. IV.r. vádlottak is. Ezt követően az I.r. vádlott fa felmosó nyelet,
a II.r. vádlott lakkozott 1 méteres fadarabot, a III.r vádlott 70 cm-es felmosófát vettek
magukhoz, majd I.- III. vádlottak a sértett nevelő szülei házának bejárati kapuján át a
sértettek akarata ellenére oda be akartak erőszakkal menni, azért hogy a sértettet bántalmazzák, de a sértett nevelőapja ellenállt és a vasból készült bejárati kaput belülről
tartotta, hogy a három személy ne tudjon oda behatolni és Fk. Sz. M. sértettet ne tudják
bántalmazni.
Ekkor a III.r. vádlott 5-6 alkalommal a kapuba belerúgott és Cs. Zs. sértett már nem
tudta tartani, és a kapu bedőlt. Ezt követően az I-III.r vádlottak a házhoz tartozó udvarba erőszakkal, közösen bementek és az I.r. vádlott Cs. zs. sértettet a nála lévő fa
eszközzel rögtön fejbe vágta, amitől a sértett feje vérezni kezdett, majd az I. r. vádlott
Cs. Zs.né sértettet ököllel az arcán megütötte, amitől Cs. Zs.-né orrcsontja eltörött és
rögtön vérezni kezdett. Ekkor a I-III.r. vádlottak rátámadtak az ingatlan hátsó részébe
menekülő Fk. Sz. M. sértettre, aki ekkor vasrúddal, fejszével próbálta védeni magát,
közben a II.r vádlott őt egy 1 méter hosszú 5 cm átmérőjű lakkozott fadarabbal fejen
ütötte, majd I – III.r. vádlottak együtt elhagyták az udvart.

Információ:

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás nyolc idézet személlyel.
dr. Bolyós Gergő
Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár
+36-20/444-8607

