Tatabányai Törvényszék
2018.06.18.-06.22.
2018.06.18.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
2018.06.18.
8.00
K.-né M. M. és tizenkettedik életévét be
nem töltött személy
társa
sérelmére elkövetett
emberölés bűntettének
kísérlete és más bcs.
Az ügy lényege:
K.-né M. M. I. rendű vádlottnak két gyermeke van, egyikük 2012-ben, másikuk 2014ben született. M. Cs. II. rendű vádlott az I. rendű vádlott édesapja, aki 2012 óta
cselekvőképességét korlátozó gondnokság alatt áll, 2015. évtől a KomáromEsztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény ellátottja.
Az I. rendű vádlott elhatározta, hogy ráveszi a könnyen befolyásolható II. rendű
vádlottat, hogy a gyermekét ölje meg. Ennek érdekében az I. rendű vádlott hamis
indokkal telefonon felhívta a II. rendű vádlottat azzal, hogy 2017. augusztus 13.
napján 13 óra körüli időben találkozzanak a tatai buszvégállomáson, azért, hogy a II.
rendű vádlott segítsen neki kályhaszerelőt keresni.
Az I. rendű vádlott ezen a napon a táskájába készített egy konyhakést és egy
húsklopfolót, majd két gyermekével a féltestvéréhez ment, ahol a féltestvére
felügyeletére bízta nagyobbik gyermekét, azzal a hamis indokkal, hogy a kisebbik
gyermekkel a kórházba kell mennie.
Az I. rendű vádlott ezután a tatai buszvégállomásra ment, babakocsiban vitte
magával kisebbik gyermekét. Itt találkozott a II. rendű vádlottal, akivel együtt
elindultak a Cseke-tó felé. Útközben egy boltnál megálltak és az I. rendű vádlott 2 db
sört, 2 db féldeciliteres konyakot és 1 liter bort vásárolt azzal a céllal, hogy a II. rendű
vádlottat leitatja. Amikor a vádlottak és a babakocsiban ülő sértett kiértek a Cseketóhoz, ott egy padon leültek és a II. rendű vádlott elfogyasztotta az I. rendű vádlott
által megvásárolt italokat. Miután kb. 1 óra időtartam alatt a II. rendű vádlott az
összes szeszes italt megitta, az I. rendű vádlott felszólította a II. rendű vádlottat arra,
hogy a velük lévő sértettet fojtsa meg, azt állítva, hogy a gyermek nem az ő lánya.
A vádlottak ekkor egy fás-bokros részhez tolták a babakocsiban ülő sértettet, az I.
rendű vádlott pedig tovább haladt annak érdekében, hogy figyelje, jön-e valaki. A II.
rendű vádlott a babakocsiban ülő sértett nyakát körülbelül 40-50 másodpercen át, kis
erővel, két ujjal szorítani kezdte, azonban amikor látta, hogy a sértett arca kékülni
kezd, a bűncselekmény folytatását önként abbahagyta.
A sértett a fojtogatás következtében az arcán, a fejbőrén és részben a nyak területén
bőr alatti, pontszerű bevérzéseket szenvedett el. Amennyiben a II. rendű vádlott a
sértett nyakának szorítását hosszabb ideig végezte volna, az agy vérellátási
zavarának következményeként a sértett halála következett volna be.
Megjegyzés: Első tárgyalás, melyen a bíróság a vádlottak meghallgatásán kívül tanúk és
szakértők meghallgatását tervezi.

Információ:

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
G. F. és 23 társa üzletszerűen elkövetett,
különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó költségvetési
csalás bűntette és más bcs.

2018.06.18.

8.00

Az ügy lényege:
Az I. rendű vádlott abból a célból, hogy az általa irányított gazdasági társaság áfa fizetési
kötelezettségét rendszeresen jogosulatlanul csökkentse, a ténylegesen a cég
alkalmazottai által elvégzett munkák tekintetében olyan valótlan gazdasági eseményeket
rögzítő bizonylatokat fogadott be, amelyekkel azt a látszatot keltette, mintha a F. Kft.
tartósan alvállalkozói viszonyban állt volna a Zs-I. Kft-vel. A két cég között valós gazdasági
kapcsolat egyáltalán nem volt, a F. Kft. felé kiállított bizonylatok fiktívek.
Az I. rendű vádlott az ügyben szereplő gazdasági társaságok áfa fizetési kötelezettségét
változatlanul rendszeresen jogosulatlanul csökkenteni szándékozott, ezért 2011 év végén
elhatározta, hogy olyan alvállalkozókat keres, ahová az általa irányított cégek dolgozói
közül munkavállalókat is bejelenthet és ezen színleges foglalkoztatások révén tovább
erősítheti azt a látszatot, mintha az adott gazdasági események alvállalkozói teljesítések
lennének. Az I. rendű vádlott által irányított és az általa rendelkezésre bocsátott
eszközöket használó alkalmazottak által elvégzett munkák tekintetében több cég
képviselője olyan valótlan gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatokat állítottak ki,
mintha az említett cégek egymással alvállalkozó kapcsolatban állnának, és a fiktív
számlákon rögzített áfa jogosulatlan levonásba helyezésére nyílik mód.
Megjegyzés : Folytatólagos tárgyalás, TASZ, TIGY anyagból közlemények meghallgatása,
perbeszédek, ítélet. A bíróság a tárgyalást 2018.06.19-én folytatja.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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G. F. és 23 társa üzletszerűen elkövetett,

Az ügy lényege:

különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó költségvetési
csalás bűntette és más bcs.

2018.06.19.

8.00

Az I. rendű vádlott abból a célból, hogy az általa irányított gazdasági társaság áfa fizetési
kötelezettségét rendszeresen jogosulatlanul csökkentse, a ténylegesen a cég
alkalmazottai által elvégzett munkák tekintetében olyan valótlan gazdasági eseményeket
rögzítő bizonylatokat fogadott be, amelyekkel azt a látszatot keltette, mintha a F. Kft.
tartósan alvállalkozói viszonyban állt volna a Zs-I. Kft-vel. A két cég között valós gazdasági
kapcsolat egyáltalán nem volt, a F. Kft. felé kiállított bizonylatok fiktívek.
Az I. rendű vádlott az ügyben szereplő gazdasági társaságok áfa fizetési kötelezettségét
változatlanul rendszeresen jogosulatlanul csökkenteni szándékozott, ezért 2011 év végén
elhatározta, hogy olyan alvállalkozókat keres, ahová az általa irányított cégek dolgozói

közül munkavállalókat is bejelenthet és ezen színleges foglalkoztatások révén tovább
erősítheti azt a látszatot, mintha az adott gazdasági események alvállalkozói teljesítések
lennének. Az I. rendű vádlott által irányított és az általa rendelkezésre bocsátott
eszközöket használó alkalmazottak által elvégzett munkák tekintetében több cég
képviselője olyan valótlan gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatokat állítottak ki,
mintha az említett cégek egymással alvállalkozó kapcsolatban állnának, és a fiktív
számlákon rögzített áfa jogosulatlan levonásba helyezésére nyílik mód.
Megjegyzés : Folytatólagos tárgyalás, TASZ, TIGY anyagból közlemények meghallgatása,
perbeszédek, ítélet. A bíróság a tárgyalást 2018.06.20-án folytatja.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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G. F. és 23 társa üzletszerűen elkövetett,

Az ügy lényege:

különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó költségvetési
csalás bűntette és más bcs.
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Az I. rendű vádlott abból a célból, hogy az általa irányított gazdasági társaság áfa fizetési
kötelezettségét rendszeresen jogosulatlanul csökkentse, a ténylegesen a cég
alkalmazottai által elvégzett munkák tekintetében olyan valótlan gazdasági eseményeket
rögzítő bizonylatokat fogadott be, amelyekkel azt a látszatot keltette, mintha a F. Kft.
tartósan alvállalkozói viszonyban állt volna a Zs-I. Kft-vel. A két cég között valós gazdasági
kapcsolat egyáltalán nem volt, a F. Kft. felé kiállított bizonylatok fiktívek.
Az I. rendű vádlott az ügyben szereplő gazdasági társaságok áfa fizetési kötelezettségét
változatlanul rendszeresen jogosulatlanul csökkenteni szándékozott, ezért 2011 év végén
elhatározta, hogy olyan alvállalkozókat keres, ahová az általa irányított cégek dolgozói
közül munkavállalókat is bejelenthet és ezen színleges foglalkoztatások révén tovább
erősítheti azt a látszatot, mintha az adott gazdasági események alvállalkozói teljesítések
lennének. Az I. rendű vádlott által irányított és az általa rendelkezésre bocsátott
eszközöket használó alkalmazottak által elvégzett munkák tekintetében több cég
képviselője olyan valótlan gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatokat állítottak ki,
mintha az említett cégek egymással alvállalkozó kapcsolatban állnának, és a fiktív
számlákon rögzített áfa jogosulatlan levonásba helyezésére nyílik mód.
Megjegyzés : Folytatólagos tárgyalás, TASZ, TIGY anyagból közlemények meghallgatása,
perbeszédek, ítélet.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

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

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.06.20.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
fk. M. A

különös kegyetlenséggel
több ember sérelmére
elkövetett emberölés
bűntette és más bcs.

2018.06.20.

8.00

Az ügy lényege:
A vádlott édesanyjával és 5 éves öccsével Tatabányán egy 37 nm-es egyszobás
albérletben élt. Az édesanyja gyakran dolgozott délutános műszakban, késő este járt
haza, a vádlott dolga volt ilyenkor, hogy az öccsét az óvodából elhozz és vigyázzon rá.
A vádlott 2017 tavaszán átkerült egy speciális nevelési igényű gyermekek részére
fenntartott iskolába, ahol 7. osztályos tanuló volt. Nem szeretett ide járni, kimaradt.
Időnként mutatványosoknál alkalmi munkát végzett, ebből fedezte a kiadásait, mert az
édesanyjától
zsebpénzt
nem
kapott.
2008-ban már nyilvántartásba került a Gyermekjóléti Központnál az iskolai magatartása
és a rossz tanulmányai eredményei miatt, azóta folyamatosan gondozásban volt. 2016.
évben a vádlott bement a gyámhatóságra és kérte, hogy vegyék állami gondozásba, mert
az édesanyja őt nem szereti, csak az öccsét. 2017 áprilisában intézeti nevelésbe vétele is
felmerült
magatartási
problémái
miatt.
2017. április 30-án 00:00 óra után, a vádlott egy parkon keresztül indult haza. Útközben
elhaladt egy buszmegálló épülete előtt és észrevette, hogy a várórészben betakarózva
alszik egy hajléktalan személy, akiben felismerte B. T. sértettet, akivel húsvétkor egy
alkalmi munka kapcsán konfliktusba keveredett. A vádlott odament a sértetthez,
felkeltette, hogy beszéljen vele a korábbi sérelméről, de a sértett elküldte a vádlottat.
Ezen a vádlott felháborodott és ököllel, nagy erővel ütni kezdte a sértett fejét. Az
ütésektől a sértett a földre került, de a vádlott ezután is tovább ütötte a fejét, majd a
földön fekvő sértettet nagy erővel rugdosni kezdte a fején, nyakán, mellkasán, hasán és a
sértettet a nyaki, hasi részen megtaposta. A sértett a helyszínen életét vesztette.
A vádlott e napon a lépcsőházukból éjjel 2 órát követően eltávozott, és elhaladt egy füves
területen. Észlelte, hogy a presszó kerthelyiségében elhelyezett padok egyikén alszik F. V.
B. hajléktalan sértett. A vádlott odament hozzá, felkeltette és közölte vele, hogy
magánterületen tartózkodik, menjen el innen. Az álmából ébredt sértett szitkozódni
kezdett, erre a vádlott megfogta, kiráncigálta a padok közül, egészen a presszótól 20
méterre lévő 4 lépcsőfokig., ahol a sértett a vállán megütötte a vádlottat. Ezután a vádlott
ököllel nagy erővel ütlegelni kezdte a sértett fejét, testét, majd többször combon rúgta.
Ettől a sértett a földre esett. A vádlott a földön fekvő sértett fejét ököllel tovább ütötte,
majd testszerte, nagy erővel megrugdosta. A sértett a helyszínen életét vesztette.
A vádlott a magatehetetlen sértettről lehúzta cipőit, azokat magával vitte, a lakásukhoz
tartozó lépcsőházban kicserélte a saját cipőjét a sértett cipőire, bement a lakásba, ahol
evett,
tévét
nézett,
majd
lefeküdt
aludni.
Megjegyzés: A tárgyaláson esetlegesen ítélet várható.

Információ:

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

