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Vagyoni haszonszerzés 
végett, több személynek 
segítséget nyújtva elkövetett 
embercsempészés bűntette

2019.04.08. 13:00

Az ügy lényege:
Egy másik ügyben vádolt férfi 2015. év júliusában hozta létre az embercsempészéssel
foglalkozó bűnszervezetet,  mely szervezet magyarországi  központtal  2016 májusáig
folyamatosan  működött.  Az  férfi  a  bűnszervezet  alsóbb  szintű  irányítóinak  és
segítőinek – sofőrnek, kapcsolattartónak, tolmácsnak – további embereket szervezett
be. A férfi a migráns személyeknek a bicskei és a vámosszabadi menekült táborokból
egy  budapesti  hotelba,  vagy  egy  szintén  büntetőeljárás  alá  vont  férfi  által  által
biztosított ingatlanba, ezt követően pedig Nyugat-Európa államaiba történő illegális
tovább szállításukat szervezte és irányította. 

A  vádlott  a  szervezet  magyarországi  szervezőjének  megbízásából  a  szállítás  során
történő kapcsolattartás megkönnyítése végett egy mobiltelefont adott át egy férfinek,
ő tankolta a szállításhoz használt járművet, ő irányította a szállítást és ő vette fel a
2016. április 18-án az M1 autópálya Győr felé vezető oldalán ellenőrzés alá volt autó
ismeretlenül maradt sofőrjét, miután elmenekült a helyszínről.

Megjegyzés: Előkészítő  ülés.  Az  ügy  egyesítésre  kerül  a  bűnszervezet  irányítójának
büntető ügyével.

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

2019.04.10.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Testi sértés bűntette 2019.04.10. 10:00

Az ügy lényege:
A vádlott  jelenlegi  élettársa korábban a sértettel  élt  együtt.  Emiatt  a  férfi,  annak volt
barátnője és a vádlott között feszült a viszony. 2018. január 26-án este a vádlott és az
élettársa egy esztergomi szórakozóhelyen volt, később pedig megérkezett a sértett is a
barátnőivel  és  a  söröző  előtti  járdán  beszélgettek.  Az  ittas  állapotban  lévő  vádlott
meglátta a sértettet és kiszaladt a kocsmából azzal a céllal, hogy a sértettet bántsa. A
vádlott a sértettet előzetes szóváltás nélkül a hajánál fogva a földre rántotta, melynek
következtében a  sértett  beverte a  fejét  a  járdát  borító  betonlapokba.  A lendülettől  a
vádlott a sértett mellé esett a földre, majd a sértett arcába térddel belerúgott. Ezután a
barátnői kiszabadították a sértett haját a vádlott kezei közül és a sértettet bekísérték a
sörözőbe. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ám a bántalmazás
alkalmas volt az elszenvedettnél súlyosabb, 8 napon túl gyógyuló sérülés okozására is.

Megjegyzés: Előkészítő ülés.
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Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2019.04.10.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

csalás bűntette 2019.04.10. 11:30

Az ügy lényege:
A  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.

Megjegyzés:   Ítélethirdetés várható.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2019.04.11.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Garázdaság vétsége 2019.04.11. 10:00
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Az ügy lényege:
Az  élettársak  albérletben  laktak  Mogyorósbányán  egy  épületben,  aminek  utca  felőli
részén egy söröző üzemel. 2018. május 1-jén este a nő az albérletből átment a sörözőbe
és megkérte a pultost, hogy halkítsák le a zenét, mivel  a falon keresztül áthallatszik a
lakásba  és  zavarja  őket.  Kis  idő  elteltével  az  albérlet  és  a  söröző  közös  falán  a  pár
dübörgésre lett figyelmes, mire mindketten átmentek a sörözőbe és ismét szóvá tették a
hangoskodást, szóváltásba keveredtek az ittas állapotban lévő elsőrendű és másodrendű
vádlottakkal. Az élettársak a további konfliktus elkerülése végett visszamentek az albérlet
udvarára.  Eközben  az  elsőrendű  vádlott  a  férfi  tulajdonát  képező,  az  ingatlan  előtt
parkoló gépkocsi motorháztetejére kézzel ráütött, majd felugrott rá. Ennek hangjára az
albérlők visszafordultak és ki akartak menni a kapun. A kapun kilépő férfit az elsőrendű
vádlott ellökte, majd a másodrendű vádlott a földön fekvő férfi arcát megrúgta. Ekkor a
nő a vádlottak és az élettársa közé állt, így a férfi fel tudott állni a földről és az élettársával
együtt visszamentek az albérlet udvarára. Az elsőrendű vádlott a kapun belépő várandós
állapotban lévő nőre rányomta a kaput.
Miután  a  pár  bejutott  az  udvarra,  az  elsőrendű  vádlott  a  söröző  teraszát  határoló
kerítésen át akart mászni a férfi után, de ekkor a férfi az udvaron lévő lapátot felemelte,
mely jelzésre az elsőrendű vádlott felhagyott a szándékával. Ezt követően a másodrendű
vádlott  a  söröző  teraszáról  az  albérlet  udvarára  dobta  a  szemeteskukát  és  egy
díszhordót. 

Megjegyzés:  Előkészítő ülés.  Az ügyészség indítványozta,  hogy a  vádlottakat a  bíróság
ítélje közérdekű munka büntetésre.

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