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Felfegyverkezve elkövetett 
rablás bűntette
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Az ügy lényege:
Az  élettársak  2018.  július  1.  napján,  este  betértek  az  egyik  mocsai  sörözőbe,  ahol
megismerkedtek, és italoztak a 64 éves sértett férfival. Amikor a sértett távozni készült,
felajánlották,  hogy  gépkocsival  hazaviszik,  ugyanis  eltervezték,  hogy  az  értékeit
megszerzik,  ezért  mindhárman  egy  mocsai  családi  házhoz  mentek.  A  házban  a  nő
többször szexuálisan közeledett a sértetthez azért, hogy a figyelmét elterelje, így a társa
zavartalanul értékek után kutatott, de a sértett ezt határozottan visszautasította, majd
felszólította a vádlottakat, hogy távozzanak, különben értesíti a rendőrséget. Ekkor a férfi
kiütötte a sértett kezéből a mobiltelefonját, és ököllel arcon ütötte, miközben azt kiabálta
az élettársának, hogy hozzon kést, mert megöli a sértettet, végez vele. A nő a konyhában
magához  vett  egy  konyhakést,  azt  átadta  a  férfinak,  aki  a  sértett  irányába  szúró
mozdulatot tett, de a bántalmazott a kezeit maga elé kapta, így a szúrás a tenyerét érte. A
támadó a megfélemlített idős férfitől  fájdalomdíjként 100.000 forintot követelt azzal a
kitalált ürüggyel, hogy erőszakoskodott a párjával. A sértett közölte, hogy nincsen pénze,
ezért a férfi a késsel szúró mozdulatot tett a feje felé, miközben azzal fenyegette meg,
hogy  két  nap  múlva  visszajön,  addigra  legyen  meg  a  pénz,  különben  hetente  fog
visszajárni. Az élettársak a bántalmazás és fenyegetés miatt megfélemlített idős férfitől
elvették  a  karóráját  és  a  mobiltelefonját,  továbbá  magukhoz  vettek  25.000  forint
készpénzt,  20  eurót,  illetve  cigarettát,  összesen  59.821  forint  értékben.  A  vádlottak
távoztak a lakásból, azonban a menekülésük megkönnyítése érdekében a ház bejárati
ajtaját kívülről rázárták a sértettre. Mintegy fél óra elteltével az idős férfinak az ablakon át
sikerült kimásznia, és a szomszédjának segítségével értesítette a rendőrséget. 

Megjegyzés: Előkészítő  ülés.  Az  ügyészség  a  vádlottakkal szemben  fegyházbüntetés
kiszabására tett indítványt.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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Emberölés bűntette 2019.03.01. 8:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 1996-ban kötött házasságot a sértettel, 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,  a  feleség  a  házasságuk  felbontását
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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.  
A  sértett  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: Ítélethirdetés várható.
Információ: Sós Réka – sajtótitkár

06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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