
Balassagyarmati Törvényszék 
2022. október 24. – 2022. október 28. 

 
2022. október 7. 

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.139/2021. 

a vádlott 

monogramja 

 

B. B. és társa 

 

elkövetett bűncselekmény 

- emberkereskedelem bűntette és más 

bűncselekmények 

a tárgyalás dátuma 
 
2022. október 26. 

a tárgyalás ideje 

 

9:30 – 16:00 

Az ügy lényege: 
 

A vádirati tényállás szerint a 22 éves I. r. vádlott 2019-ben két, 60 év feletti, megélhetést 

biztosító jövedelemmel és lakhatási lehetőséggel nem rendelkező férfit rávett arra, 

hogy dolgozzanak neki, cserébe elszállásolja őket az általa lakott dorogházi 

ingatlanban.  

 

Az I. r. vádlott a két férfinak az általuk elvégzett munkáért az általa korábban ígért 

pénzösszegnek csak kisebb részét adta át, továbbá az egyiküket egy 8 m²-es, fűtetlen 

nyári konyhában, míg másikukat az udvaron álló Ford Transit gépjárműben szállásolta 

el.  

A vádlott 2019 tavaszán és nyarán, összesen három alkalommal az egyik sértett kezeit 

szigetelőszalaggal a háta mögött összekötötte, a nyakába láncot tett, és kikötözte a 

kerítéshez.  

 

Ezen túlmenően az I. r. vádlott 2020. februárjában 70.000 forintot fizetett egy Zoltán 

nevezetű férfinak azért, hogy a tatabányai hajléktalanszállón élő sértettet Dorogházára 

szállíttassa. Az I. r. vádlott a sértettet is dolgoztatta és a másik sértettel együtt a nyári 

konyhában helyezte el, ahol egy földre fektetett szekrényajtón levő matracon aludt. 

 

A három sértett közül ketten sikeresen megszöktek az I. r. vádlottól. 

 

Az I. rendű vádlott 2019. augusztusában arra kényszerítette a II. r. vádlottal, valamint 

a nála dolgozó egyik sértettet, hogy a P. E. sértettet erőszakolják meg, amiről az I. r. 

vádlott videófelvételeket is készített. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás. 
Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255-ös mellék 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 

  



Balassagyarmati Törvényszék 25. tárgyaló 

Ügyszám 

 

 

 

B.169/2022. 

a vádlott 

monogramja 

 

K. D. 

 

elkövetett bűncselekmény 

- testi sértés bűntette 

a tárgyalás dátuma 
 
2022. október 25. 

a tárgyalás ideje 

 

9:00 – 12:00 

Az ügy lényege: 
 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2021. szeptember 28-án éjjel 3 óra körül megjelent 

a sértett salgótarjáni lakásánál azért, hogy a sértettel egy kábítószerátadási ügyletet 

bonyolítson le.  

 

Mivel a sértett kevesellte a vádlott által hozott kábítószer mennyiségét, és abban a 

feltevésben volt, hogy abból a vádlott elvett, szóváltásba keveredtek, és a lakásban 

kölcsönösen dulakodni kezdtek. Ennek során a vádlott magához vett egy, a lakásban 

lévő kb. 51 cm hosszú és 3 cm átmérőjű vascsövet, amellyel, egy alkalommal fejen 

ütötte a sértettet, majd a helyszínt elhagyta. 

 

A vádlott bántalmazásának következtében a sértett bal oldalt a halántéktájon a fejtető 

területén a hajas fejbőr 3 cm-es zúzott sebét, a sérülés vetületében a bal halántékcsont 

elmozdulással járó darabos törését, ezen belül egy kb. 8 mm hosszú kitört 

csontdarabnak a koponyaűr felé történő elmozdulását, valamint a halántékcsont 

törésnek a bal csontos szemüreg felső lemezének a külső-oldalsó részére történő 

ráterjedését és a csontos szemüreg felső falának a törése következményeként a bal szem 

körül a szemhéjak duzzanatát és alávérzését, valamint a koponyacsonttörés mentén egy 

keskeny, kb. 1 mm széles keményburok alatti bevérzés kialakulását szenvedte el. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 
Információ: dr. Bárány Dávid 

Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 

06 35 501-200 /255-ös mellék 

E-mail: baranyd@birosag.hu 

 


