Tatabányai Törvényszék
2018.04.16.-04.20.
2018.04.17.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK -fszt. 6. tárgyaló
17.B.22/2018

emberölés bűntettének
a vádlott
2018.04.17.
8.00
kísérlete
monogramja
N. D.
Az ügy lényege:
A vádlott 2017.07.23-án a reggeli órákban telefonon felhívta Ny. L. Z-t és elhívta
őt a tartózkodási helyéül szolgáló házba baráti beszélgetésre, kártyázásra,
italozásra. A meghívás kiterjedt K. L-nére – a vádlott korábbi élettársára – és M.
Gy-ra.
A három meghívott személy 10 óra körüli időben érkezett meg a vádlotthoz. M.
Gy. a vádlott kérésére 4 liter bort vitt a boltból, ezt követően a társaság
megebédelt, majd italozni kezdtek, közben kártyáztak. M. Gy. az elfogyasztott ital
hatására lefeküdt aludni, a többiek tovább italoztak és kártyáztak.
A sértett megemlítette, hogy K. L-né tőle terhes. A vádlott féltékenysége miatt
indulatba jött, magához vett egy 8 cm pengehosszúságú bicskát, majd az ágyra
lenyomta a sértettet és egy alkalommal nagy erővel nyaktájékon szúrta. A
szúrást követően a sértett és K. L-né kimenekültek a házból és az utcában lévő
szelektív
hulladékgyűjtő
telephelyen
kértek
segítséget.
A sérülés jellegét, módját, anatómiai helyét figyelembe véve adott területen
súlyosabb sérülés reális lehetősége fennállt, amely jelen esetben nem
következett be. A sértettet megoperálták.
Megjegyzés : Hivatásos bíró személyében történt változás miatt a tárgyalást
meg kell ismételni. Pszichológus szakértő meghallgatása, bizonyítás
eredményétől függően esetleg ítélet.

Információ:

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.04.17.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
K. K.

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2018.04.17.

13.00

Az ügy lényege:
K. K. vádlott börtönbüntetéséből történt szabadulása után a szülei lakásába
költözött. Folyamatosan konfliktusai voltak édesanyjával (a későbbi sértettel),
aki nem engedte, hogy a vádlott a barátnőjét is odaköltöztesse a családi
házba.
2017.10.04-én a vádlott a saját és a barátnője holmijait tartalmazó
csomagokkal megérkezett a szülei házához. Az édesapja beengedte, az

édesanyja azonban ismételten kijelentette, hogy a vádlott barátnője nem
költözhet a házukba. A vádlott a sértett kijelentésétől indulatba jött,
odaugrott az ülő sértetthez és nagy erővel megrúgta.
A sértett még másnap is rosszul volt, ezért orvoshoz ment, itt az állapota
miatt azonnal mentőt hívtak. A sértett lép sérülést szenvedett, amely miatt a
lép műtéti eltávolítására került sor. A lép sérülése a hasüregbe történő
heveny elvérzés lehetősége miatt életveszélyes sérülésnek minősül,
szakszerű orvosi ellátás nélkül a sértett halála következett volna be.
Megjegyzés : Első tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható.
Információ:

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.04.18.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – fszt. 1. tárgyaló
3.B.66/2018.

bűnszervezetben,
a vádlott
2018.04.18.
8.00
üzletszerűen
elkövetett,
monogramja
N. Gy. és 5 különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó
társa
költségvetési csalás
bűntette és más bcs.
Az ügy lényege:
A V. T. C. Kft. tulajdonosa és ügyvezetője I.r. vádlott volt. Az I.r. vádlott
elhatározta, hogy a kft-t névleg értékesíti II.r. vádlottnak, majd a kft. nevében a
II.r. vádlott közreműködésével használt gépjárműveknek az Európai Közösség
területén való megvásárlásával és belföldön történő értékesítésével fog
foglalkozni. II.r. vádlott elfogadta I.r. vádlott ezen tervét és a kft. ügyvezetőjeként
és tulajdonosaként bejegyzésre került. Ezt követően I.r. vádlott 2014
szeptembere és 2015 decembere közötti időszakban gépjármű-kereskedelmet
folytatott oly módon, hogy az autókat a kft. nevében nettó áron vásárolta meg,
majd azokat belföldön értékesítette. Ebben közreműködött II.r. vádlott is.
I.r. vádlott megegyezett III.r. vádlottal, az autókereskedelemmel foglalkozó Z.T.
Kft. ügyvezetőjével abban, hogy a behozott gépjárműveket a kft. telephelyén
kialakított autókereskedésben helyezik el, III.r. vádlott pedig a telephely
biztosításával működik közre a járművek értékesítésében, illetve belföldi
forgalomba
helyeztetésében.
2015. év tavaszán I.r. vádlott felvetette II.r. vádlottnak, hogy alapítson
Csehországban egy gazdasági társaságot, melyen keresztül kellene a
későbbiekben a gépjármű-kereskedelmet bonyolítani. A céget meg is alapították,
és 2015 júniusától 2016 októberéig terjedő időszakban e cég nevében is végzett
gépjármű-kereskedelmi tevékenységet. Az autókat e cég nevében is az Európai
Közösség területén vásárolta nettó áron, majd azokat belföldön értékesítette. E
tevékenységben részt vettek II.r. és III.r. vádlottak is. Mivel a cseh cég nevében
belföldön termékértékesítésekre került sor, ezért a cseh cégnek áfa bevallási és
befizetési kötelezettsége keletkezett, melyet havonta kellett volna teljesíteni, ez
nem történt meg. A két cég vonatkozásában okozott összes vagyoni hátrány

120.968.000,-Ft.
IV.r. vádlott több alkalommal sofőrként részt vett az autók külföldről való
behozatalában. Maga is alapított egy gazdasági társaságot, amelynek keretében
külföldi gépjárművek behozatalával és belföldön való értékesítésével fog
foglalkozott. IV.r. vádlott 2016. augusztus és szeptember hónapra valótlan
tartalmú áfa-bevallásokat tett, míg 2016. október hónapra nem tett áfa-bevallást,
összesen
10.090.000,-Ft
vagyoni
hátrányt
okozott.
A G. T. I. Kft. tulajdonosa V.r. vádlott, fia a VI.r. vádlott. VI.r. vádlott megállapodott
I.r. vádlottal, hogy az I.r. vádlott szükség esetén fiktív költségszámlákat bocsát a
VI.r. vádlott rendelkezésére, melyekkel a G. T. I. Kft. áfa fizetési kötelezettsége
csökkenthető. A számlák valótlan tartalmáról V.r. vádlott tudott és azokat a G. T.
I. Kft. könyvelésébe beállítottatta és ezzel 4.456.000,-Ft vagyoni hátrányt okozott
a
költségvetésnek.
Megjegyzés: Első tárgyalási nap – vádlottak kihallgatása.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.04.18.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 4. tárgyaló
R. L. és 3 társa

folytatólagosan,
üzletszerűen,
bűnszervezetben
elkövetett
embercsempészés
bűntette
és
bűncselekmények

2018.04.18.

8.00

más

Az ügy lényege:
R. L. I. r. vádlott 2014. augusztus elejétől kezdődően egy olyan bűnelkövetői
csoportot hozott létre, működtetett 2015. január 15. napjáig, amelynek célja
az volt, hogy Magyarországon illegálisan lévő, az államhatár átlépéséhez
engedéllyel nem rendelkező, harmadik országbeli (Afganisztán, Szíria, Irak)
személyeket (a továbbiakban: migránsok), rendszeres haszonszerzésre
törekedve, anyagi ellenszolgáltatás fejében juttassanak ki Németországba.
I. r. vádlott a szervezői feladatokba bevonta L. R. II. r. vádlottat is, akinek a
feladata volt, hogy sofőröket szervezzen be, illetve bérlés útján
gépjárműveket szerezzen be a bűncselekmények elkövetéséhez. I. r. és II. r.
vádlottak a szállító gépjármű vezetőinek különböző összegeket ígértek,
majd adtak át a sikeres szállítás befejezése után. A migránsok Budapestre
történő megérkezését követően őket a jellemzően 6-12 főből álló
csoportokban az esti, illetve késő esti órákban Budapesten a Petőfi híd,
illetve Budapest, Boráros tér környékére irányították, ahol már várta őket a
III. r., IV. r. vagy V. r. vádlott. és - az időközben elhalálozott – R. Z. által

vezetett, korábban általuk és II. r. vádlott által e célból bérelt szállító
gépjármű. Az elkövetés során a szállító gépjármű útvonalának biztosítása,
valamint a rendőri igazoltatás elkerülése érdekében alkalmanként I. r., II. r.
és III. r. vádlottak felvezető gépjárművel a szállító gépjármű előtt haladtak
kilométerekkel és a szállítást végző kisbusz sofőrjével folyamatosan
mobiltelefon tartották a kapcsolatot, jelezve a rendőri jelenlétet.
Megjegyzés: Tárgyalás megismétlése tanácsváltozás miatt.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.04.19.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
B.1152017.

K. L.

Súlyos testi sértés
bűntette

2018.04.19.

8.00

Az ügy lényege:
K.L. vádlott és N.H. sértett 2005-ben létesítettek élettársi kapcsolatot. A
vádlott az élettársi kapcsolat fennállása alatt több alkalommal bántalmazta a
sértettet, s bár a sértett emiatt feljelentést nem tett, félt, tartott a vádlott
féltékeny, erőszakos, agresszív természetétől. K.L. vádlott később büntetésvégrehajtási intézetbe került, ahonnan fenyegető tartalmú leveleket küldött a
sértettnek. K.L. vádlott szabadulását követően, 2016. február hónapban a sértett
lakásába költözött, azonban nem dolgozott, a sértett tartotta el. A vádlott az ott
tartózkodásának ideje alatt folyamatosan arról kérdezte közös gyermeküket,
hogy a sértett kivel feküdt le, amíg ő börtönben volt, a sértettel továbbra is
folyamatosan agresszíven viselkedett. A sértett mindezt megelégelte, ezért
2016. április hónaptól a vádlottat többet nem engedte be a lakásba.
A. sértett 2016. június 8. napján egy esztergomi szórakozóhelyen dolgozott. A
vádlott itt megjelent, a sértettel szóváltásba keveredett, vele agresszíven
viselkedett, ezért a sértett értesítette a rendőrséget. Ekkor a vádlott elhagyta a
helyet, de később visszament, hogy kérdőre vonja a sértettet, kivel létesített
szexuális kapcsolatot az alatt, amíg ő büntetés-végrehajtási intézetben volt. A
sértett az utolsó vendég távozásakor be akarta zárni az ajtót, a vádlott azonban
az ajtó és a sértett elé állt, nem engedte, hogy a sértett zárjon. Miközben K.L.
vádlott N.H. sértettet faggatta, hirtelen minden előzmény nélkül egy
alkalommal, ököllel a sértett bal szemét megütötte, amitől a sértett a földre
esett. K.L. vádlott több alkalommal belerúgott a földön fekvő sértettbe, és a
raktár felé húzta, majd a nyakánál megragadta, a száját befogta és akarata
ellenére a hajánál fogva a szórakozóhely belseje felé húzta, ezáltal megfosztotta
személyes szabadságától. Ezt követően ismételten felszólította, mondja el, kivel
volt szexuális kapcsolata az elmúlt években, illetve félelemkeltés céljából azzal is
megfenyegette, ha nemtetsző választ kap, akkor „késsel szétszurkálja”. A

megfélemlített, bántalmazott, és bezárt sértett végül beszámolt a vádlottnak
alkalmi partnereiről, így a vádlott 2016. június 9. napján, 00 óra 30 perckor
elengedte őt.
Megjegyzés: A tárgyaláson ítélet várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

