
 

Balassagyarmati Törvényszék 
2020. február 10. – 14. 

 
2020. február 7. 

Balassagyarmati Törvényszék 31-es és 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. február 12-

13. 

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 /255 mellék 

 

  



 

Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.151/2019. 

a vádlott 

monogramja 

 

B. R. 

elkövetett bűncselekmény 

– emberölés bűntette 

 

a tárgyalás dátuma 
 
2020. február 12. 

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 /255 mellék 

 

 


