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2018.11.26.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

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

2018.11.26. 14:00

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.  –  VII.  rendű vádlott)  díjazását. A VII.  rendű
vádlottaz  I.  rendű  vádlott  megbízásából  az  embercsempészéshez  használt
gépjárműveket hozott Magyarországra. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés a VII. rendű vádlott vonatkozásában. Amennyiben a vádlott
beismerést  tartalmazó  nyilatkozatot  tesz,  az  ügy  befejezhető.  Ennek  hiányában  a
bizonyítási indítványok megtételére és tárgyalás kitűzésére kerül sor.

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

2018.11.27.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

Jelentős mennyiségű 
kábítószerre elkövetett 
kábítószer-kereskedelem 
bűntette

2018.11.27. 09:30

Az ügy lényege:
A vádirat  szerint  a  férfi  az  elfogását  megelőző egy  év  alatt  rendszeresen értékesített
kábítószert  Tatabánya területén.  A vádlott  2018.  február  20.  napját  megelőzően azért
vásárolt  egy  sporttáskányi  marihuánát,  hogy  azt  haszonszerzés  végett  Tatabánya
területén tovább értékesítse. Az elkövetőt a nyomozó hatóság tagjai 2018. február 20.
napján  Tatabányán,  a  vasútállomás  gyalogos  felüljáróján  igazoltatták,  és  a  nála  lévő
sporttáskában kb.  2  kg tömegű kábítószer  tartalmú,  zöld növényi  anyagot  találtak és
foglaltak le. 

A  2018.  július  01.  napjától  hatályos  büntetőeljárási  szabályok  alapján az  ügyészség a
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vádiratban  indítványt  tett  arra  is,  hogy  ha  az  elkövető  az  előkészítő  ülésen  a
bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy a bíróság a vádlottat 8 év szabadságvesztésre
ítélje.

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

2018.11.30.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

Emberölés bűntette 2018.11.30. 08:00

Az ügy lényege:
A vádlott 1996-ban kötött házasságot K. J-al,  melyből két gyermekük született.  Családi
házukat a vádlott úgy alakította ki, hogy húsfeldolgozó képzettségét hasznosítani tudja. A
pincében sertésvágáshoz és húsfeldolgozáshoz minden szükséges eszköz rendelkezésre
állt.
A  házastársak  kapcsolata  2011-re  megromlott,  K.  J.  a  házasságuk  felbontását
kezdeményezte. 2012-ben a vádlott erőszakos, fenyegető magatartása miatt albérletbe
költözött, a bíróság a kisebbik gyermeket ideiglenes intézkedéssel a vádlottnál helyezte
el. A gyermekek végleges elhelyezésének kérdésében nem tudtak megállapodni, valamint
a  vagyonjogi  vita  is  folyamatosan  fennállt  közöttük.  
K. J. gyógytornászként dolgozott, munkahelyéről a vádlottnak tudomása volt, az ingatlant
és  környezetét  fényképfelvételekről  ismerte.  
A  vádlott  2014.  05.  27-én  18  óra  körüli  időben  a  személygépkocsijával  a  felesége
munkahelyéhez ment, a rendelő közelében várta a megfelelő alkalmat, kb. 20 óráig. K. J. a
rendelőt 20:04 órakor bezárta. Ekkorra a vádlott a gépkocsijával  behajtott az udvarra,
felesége autójára  rátolatott  és  a  járművek takarásában várta az  asszonyt.  Mikor  K.  J.
kilépett az udvarra, szemben találta magát a vádlottal, aki ezt követően megölte őt, majd
a  sértett  testét,  táskáját  a  saját  gépkocsija  csomagtartójába  tette.  
A  vádlott  21  óra  körüli  időben  indult  el  haza.  Az  éjszakai  órákban  a  húsfeldolgozó
helyiségbe vitte a sértett holttestét, feldarabolta, a lágyrészeket  húsdarálóval ledarálta. A
holttest darabjait és a csontokat műanyag zsákokban berakta az autójába és elszállította.
A  vádlott  még  az  éjszaka  folyamán  és  a  következő  napokban  a  holttestet  részben
próbálta  elégetni,  részben elrejtette a  húsdarálóval  együtt.  Megsemmisítette a  sértett
ruházatát,  táskáját,  valamint  a  gépkocsija  üléshuzatát,  a  húsfeldolgozó  helyiségben
használt eszközöket sósavval lekezelte, a sértett el nem égett maradványait pedig házától
pár km-re szétszórta.

Megjegyzés: Folytatólagos  tárgyalás,  tanúkihallgatások,  iratok  ismertetése  után
perbeszédek várhatók.

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