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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
tizenkettedik életévét be
nem töltött személy
sérelmére elkövetett
emberölés bűntettének
kísérlete és más bcs.

2018.10.15.

8:00

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.

Információ:

Megjegyzés: A bíróság tanúk meghallgatását tervezi.
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.10.16.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

Embercsempészés
szervezője, irányítója által
folytatólagosan,
üzletszerűen,
bűnszervezetben elkövetett
embercsempészés bűntette
és más bűncselekmény

2018.10.16.

8:00

Az ügy lényege:
Az I. rendű vádlott, mint az embercsempészés magyarországi szervezője, irányítója
2015. év júliusában hozta létre az embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet,
mely szervezet magyarországi központtal 2016 májusáig folyamatosan működött. Az
I. rendű vádlott a bűnszervezet alsóbb szintű irányítójának beszervezte a II. rendű
vádlottat, majd további embereket szerveztek be a szervezetbe sofőrnek,
kapcsolattartónak,
tolmácsnak.
Az I. rendű vádlott a migráns személyeknek a bicskei és a vámosszabadi menekült
táborokból egy budapesti hotelba, vagy a II. rendű vádlott által biztosított ingatlanba,
ezt követően pedig Nyugat-Európa államaiba történő illegális tovább szállításukat
szervezte és irányította. Az I. rendű vádlott a migráns személyektől kapott pénzből
biztosította a bűnszervezet tagjainak (II. – VI. rendű vádlott) díjazását.

Információ:

Megjegyzés: Előkészítő ülés - amennyiben a vádlott beismerést tartalmazó
nyilatkozatot tesz, az ügy befejezhető. Ennek hiányában a bizonyítási indítványok
megtételére és tárgyalás kitűzésére kerül sor.
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.10.16.

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Kisebb kárt okozó csalás
vétsége

2018.10.16.

9:00

Az ügy lényege:
A sértett 2017. májusában interneten eladásra kínált több, a tulajdonát képező
szerszámot, kisgépet. A hirdetés kapcsán a II. rendű vádlott felhívta telefonon a sértettet,
akivel személyes találkozót beszélt meg a sértett lakhelyén. Az I. és a II. rendű vádlott
autóval megjelentek a sértett házánál. A vádlottak a sértett eladásra kínált tárgyait
megtekintették, majd a sértettől 10.000.- forintért megvásároltak egy darab
villanymotort, melynek árát az I. rendű vádlott ott helyben kifizette. Ezt követően a
vádlottak további vásárlási szándékkal kiválasztották és – a sértett beleegyezésével –
gépkocsijukba bepakoltak további szerszámokat alkatrészeket, összesen 248.000.- forint
értékben.
Miután a bepakolással végeztek, azt mondták a sértettnek, hogy szeretnék megvásárolni
tőle az esztergagépet, a gyalugépet, a szalagcsiszolót és a kompresszort is, azonban azok
elszállításához teherautóra van szükségük, mely rövid időn belül érkezik a sértett
házához. A vádlottak a sértett megtévesztésére azt is közölték vele, hogy a teherautó
megérkezéséig elmennek ebédelni, és majd ha visszajöttek és az említett gépeket is
felpakolják a teherautóra, akkor fogják egy összegben kifizetni az általuk megvásárolt
szerszámokat, gépeket. A sértett, mivel – a 10.000.- forint átadásakor – látta, hogy az I.
rendű vádlottnál van pénz, elhitte a vádlottak valótlan állítását. A vádlottak az autóval
távoztak a helyszínről, azonban a sértetthez ezt követően nem mentek vissza, az általuk
elvitt szerszámok, alkatrészek kifizetése nem is állt szándékukban.

Megjegyzés: Előkészítő ülés - amennyiben a vádlott beismerést tartalmazó
nyilatkozatot tesz, az ügy befejezhető. Ennek hiányában a bizonyítási indítványok
megtételére és tárgyalás kitűzésére kerül sor.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.10.17.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Kiskorú veszélyeztetésének
bűntette

2018.10.17.

10:30

Az ügy lényege:
A vádlott egyedül nevelte a 2001-ben, illetve 2012-ben született gyermekeit egy
tatabányai lakásban. A nagyobbiknak már kisiskolás korától magatartási problémái
voltak, ezért kezelték és gyógyszer szedését javasolták, de az anya a gyógyszereket nem
váltotta ki, gyermekét a vizsgálatokra nem vitte vissza, mert úgy gondolta, hogy a fia csak
neveletlen. Az asszony ezzel a fiúval nem foglalkozott, neki szeretetteljes családi hátteret
nem biztosított, ezért köztük egyre rosszabb viszony alakult ki, mely fokozódott a kisebbik
testvér megszületése után. Ekkor az anya a kisbaba gondozását a nagyobbik fiára
hárította,
illetőleg
a
kicsit
látványosan
szeretgette,
becézgette.
2012 nyarán a gyermekeket már védelembe vette a gyámhatóság, mert a vádlott a négy
hónapos kisbabát úgy etette, hogy a cumisüveget párnával támasztotta ki, míg ő
dohányzott, továbbá rosszul kötötte be a babakocsiba, ezért a gyerek onnan kiesett. Az
anya a csecsemőt a tatai tóban megfürdette, melytől a bőrén kiütések jelentek meg.
Az asszony a nagyobbik fiú ruházatáról, higiéniájáról nem gondoskodott, csak egy
melegítője és egy pólója volt, valamint a sértett a ruháit maga mosta. Az anya nem vett
iskolatáskát, ezért a fiú műanyag szatyorban hordta a felszereléseit, valamint szülői
értekezletre, fogadó órára nem járt. Az asszony a kisebbik fiú óvodájában szintén nem
vett részt szülői értekezleten, fogadó órákon, az anyák napi ünnepségeken nem jelent
meg,
sőt,
kétszer
a
nagyobbik
testvér
ment
el
helyette.
Az anya többször bántalmazta az idősebb fiút, esetenként azért, mert a rábízott
feladatot nem az elképzelése szerint hajtotta végre, illetőleg a verések alkalmával
gyakorta ordított, trágár kifejezéseket használt. Az asszony egyszer a kisebbiket is
pofon ütötte, akinek az arcán az ütés nyoma napokig látszott.
Megjegyzés: Előkészítő ülés - amennyiben a vádlott beismerést tartalmazó
nyilatkozatot tesz, az ügy befejezhető. Ennek hiányában a bizonyítási indítványok
megtételére és tárgyalás kitűzésére kerül sor.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.10.19.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének kísérlete

2018.10.19.

9:00

Az ügy lényege:
A vádlott a sértettel 2015 decemberétől 2017 novemberéig kisebb-nagyobb
megszakításokkal élettársi kapcsolatban élt, kapcsolatuk azonban a vádlott
alkoholista életmódjából fakadó agresszivitása miatt megromlott, és 2017
novemberében
a
sértett
elköltözött
a
vádlottól.
A vádlott a szakításba nem nyugodott bele, több alkalommal kérte a sértettet, hogy
menjen vissza hozzá, azonban a sértett a vádlott kérését elutasította. A vádlott 2017.
december 23-án felhívta telefonon a sértettet, kérte, hogy menjen el hozzá, mert
levele jött. A sértett még ezen a napon új élettársával megjelent a vádlott esztergomi
otthonában. Az erősen ittas állapotban lévő vádlott beengedte őket a kapun, előre
engedte
a
sértettet,
majd
egészen
a
ház
bejáratáig
kísérte.
Amikor a sértett belépett a ház előszobájába, a közvetlenül mögötte haladó vádlott
egy mozdulattal kihúzta a ház bejárati ajtaja mellett lévő, külső falnak támasztott
fahulladékba beleállított kést, és a neki háttal álló sértettet egy alkalommal, közepes
erővel
hátba
szúrta.
A sértett a bántalmazást követően 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A
támadott
testtájak
és
az
erőbehatás
mértékének
és
irányultságának
figyelembevételével, a bántalmazás alkalmas volt életveszélyes vagy halálos sérülés
okozására.
Megjegyzés: Előkészítő ülés - amennyiben a vádlott beismerést tartalmazó
nyilatkozatot tesz, az ügy befejezhető. Ennek hiányában a bizonyítási indítványok
megtételére és tárgyalás kitűzésére kerül sor.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

