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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
S. L.

csalás bűntette

2018.09.03.

12.30

Az ügy lényege:
Ö. I. 60 éves sértett kazincbarcikai lakos elvált, egyedül élő, leszázalékolt,
rokkantsági ellátásból élő személy, akinek pszichés állapotát a személyiségzavar,
instabil érzelmek, bizonytalanság jellemzi.
S. L. I. r. és S. .V II. r. vádlottak munkahellyel, rendszeres jövedelemmel,
megtakarítással nem rendelkeztek. Az I. rendű vádlott lakóhelyén, esztergomi
lakóházában a 2016. évben 142.837,- Ft villanyáram díjtartozást, 199.257,- Ft
vízdíj tartozást halmozott fel, jelentős összegű tartozása volt a gázszolgáltató
felé is.
A sértett 2016. év nyarán gépkocsit szeretett volna vásárolni, melynek kapcsán
talált egy Esztergomban meghirdetett autót, melyet az I. rendű vádlott árult.
A sértett 550.000,-Ft-tal utazott Esztergomba, hogy megvegye azt, majd I. r.
vádlott lakóhelyén, megvásárolta 360.000,- Ft-ért a gépkocsit, melynek során
jelen volt S. V. II. rendű vádlott is. A találkozás alkalmával a sértett beszámolt az
I. és II. rendű vádlottaknak az életéről és arról, hogy egyedülálló.
Ezen adatok ismeretében az I. és II. rendű vádlottak roma nyelven
kommunikálva egymással megbeszélték, hogy jogtalan haszonszerzés végett
tévedésbe ejtik a sértettet, és a sértett pénzét megszerzik. Eltervezték, hogy II.
rendű vádlott színlelt házassági ajánlatot tesz a sértettnek, felajánlja neki, hogy
éljenek együtt, ugyanakkor tényleges, valós szándéka erre S. V. II. rendű
vádlottnak nem volt, tekintettel arra is, hogy a 2011. évtől élettársi kapcsolatban
állt Sz. B. M-val és három közös gyermeket neveltek.
A II. rendű vádlott közölte a sértettel, hogy szeretne vele élni, mert nagyon
szimpatikus neki. A sértett a II. rendű vádlott hízelgő fellépése, régóta tartó
magányos élete miatt és a számára lefestett jólét reményében elhitte a II. rendű
vádlott valótlan állításait és elfogadta az ajánlatot.
Ezt követően a vádlottak különböző indokokkal összesen 2.434.527,- Ft-ot,
(1.910.000,- Ft készpénz és 524.527,- Ft ingóság) csaltak ki a sértettől amely
részben megtérült, mivel a vádlottak a büntetőeljárás megindítása után
önként visszafizettek a sértett részére 78.000,- Ft-ot.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

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

2018.09.05.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
F. L.

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2018.09.05.

8.00

Az ügy lényege:
A vádlott naszályi otthonában 2017. december 31-én szilveszteri mulatságot
tartottak, melyen részt vett a vádlott, a vádlott húga, továbbá az ő barátja (a
későbbi sértett), valamint a vádlott családi és baráti társasága. Az éjszaka
folyamán mindannyian nagyobb mennyiségű szeszesitalt fogyasztottak és
ittas állapotba kerültek.
A vádlott és húga között ittasságuk miatt veszekedés alakult ki, melyet
követően a vádlott húga a házból kiment az udvarra. A vádlott húgának
barátja a vitához kapcsolódóan barátnője védelmére kelt és szintén
összeszólalkozott a vádlottal, közöttük lökdösődés alakult ki, melyet a
konyhában is folytattak. Amikor a konyhában a sértett hátat fordított a
vádlottnak, a vádlott felkapta az asztalon lévő kést és azzal a sértett hátát hét
alkalommal megszúrta.
A sértett a szúrások következtében vérvesztéses shock állapotába került. A
kialakult állapot közvetetten életveszélyes állapotnak minősül.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.09.07.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
fk. M. A.

Az ügy lényege:

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

2018.09.07.

8.00

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

