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Tiszte|t Nyomozóhatóság!

Á|ulírott ' alatti lakos)
meghata]Ínazottjogi képviselóm útján ismeretlen t;ttesek ell;n a Btk' 174lB s (2) bekezdés c)
pontja szerint minősűlő közössé8 tagia elleni erőszak bűntettének megalapozott gyaÍlúja miatt
az alábbi

f e l i € | e n t é s t

kíVÍinom tenni.

Alulírott 20l 1. mrírcius 4' napjrin délelótt l 1 óra körül Gyöngyöspatín a házunkból a boltba
indultaÍn vásfuolni' Ekkol 35 hetes terhes voltam, kisbabátn szilletése áPrilis 8' napjrira volt
kiírva' EgyszeÍe csak arra lettem figyelmes, hogy _ emlékeim szerint kettő . fekete ruhlás,
maszkot és a mellkasukon ostort viseló alak kezdett követni, és amint a sarkamba értek'
köpködni kezdtek felém. Az alakok látványa és magalartása olyan fol1i félelaet és Émületet
keltett bennem, hogy azon nyomban hazafe|é indultam. szinte rohanlam a nagy hasammal
félelrnemben. Alighogy éItem el a házunk kapujríhoz, a stressáöl és a pániktól beindult a
szülés, a szoÚszédasszonyom segített be a házb4 a saját |ábamon miír nem bírtam bemenni a
szü|ési fájrlalrnaktól. Mire a mentók kiének, én máI otüoí megszü|tem. A mentók váságos
állapotban lévó koTasztilött kisbabfunat azonnal Pestre sá||ítot&ík, aki beslfugult, vérfertózést
kapott és akit négy napo[ keresztiil lélegeztető gép segítségével kellett é]etben tartani'
Terhességem a történtekig ploblémamentes volt. lendszeresen eljfutam a telhesgondoziisra"
minden a magzatommal kapcsolatos orvosi vizsgiílatot rendben találtak, koraszülés veszélye
n€m ál|t fenn'
Az €seményeket követően panasá tettünk teleíonon a Gyöngyösi Rendőrkapitrányságon. A
IendőIök kijöttek sz€mély€sen, jegyzókönyvet vetlek fel. ebből azonban másolatot nem
kaptunk, nincs fudomásunk arról, hogy indult-e a panaszunk alapján blfumiféle eljárás az
elkövetőkkel szemben.

A búncselekmény elkövetésére abban az idóben keÍült sor, aÍnikol Gyöngyöspatán különböző
formarúákba öltözött paramilitiiris szeÍvezetek magukat poigáróröknek kiadva körülbelü| két
héten keresztiil a helyi roma lakosságot megfélemlító tevékenységet folÍattak a Jobbik
MagyarorságéIt Mozgalom 20l1. máÍcius ó. napján tartott, nyiltan cigányeltenes
demonstrációját megelőzően és aá követően.

Alláspontom szelint az elkövetök cselekményükkel megvalósítottrík a Btk. 1'74/B. szakasza
szelinti bűncselekménÍ, hiszen egyértelmű, hogy roma szÁÍmaz^oÍÍ] miatt kényszeritettek
ana' hogy félelemkeltő, fenyegetó tevékenységüket - nevezetesen aá' hogy fekete ruhában,
maszkban követtek és köpködtek . eltüdem.
A BÍk 174lB. s szerint a közösség tagja elleni eröszak bÍintette magvalósul, ha az elkövető a
sértettet valamely etoikai csoporthoz tartoása vagy vélt tartozása miatt fenyegetéssel arm
kényszerili' hogy valaÍnit tegyen, ne tegyen vagy eltüíön.



A Btk. l38.s szerint a törvény alkalmazásában, eltéIó rendelkezés hirinyában fenyegetés:
súlyos hátiány kilátásba helyezése, amely alkalmas arr4 hogy a megfenyeg€tettben komoly
félelmet keltseÍr' A közösség tagia elleni erőszak tényá||ásszedségéhez a fenyegetésnek nem
kell közvetlennek lennie, csupán azt kíviínja meg a törvény, hogy a fenyegetés arra iiínyuljon'
hogy valaki valamit tegyen vagy ne tegyen vagy eltÍirjön. ÁIláspontom szerint a fenyegetés
nem csak szavakkal valósítható meg. A fenyegetés az elkövetók részéról azzal valósult meg
ebben az esetben, hogy a saját, illetve magzatom életét illewe testi épségét veszélyeztető
cselekedet elkövetésével öltijzékiik és cselekedeteik által fenyegettek, és félelemkeltő
kínézettikkel kényszerítettek ana' hogy eltiiiem zaklatásukat illewe menekiilai kezdjek
előlük.

Kisbabrám koraszülöttség€ és az ezzel jáxó - egyel&e felmérhetetlen jellegri és mértékí!
esetleges egészségi károsodása _ valaÍnint az ezze| okozot|lelki trauma és anyagi krírok
álláspontom szerint kimerítik ajelentős éIdekséIelem biintetőjogi fogalmát' ezért az elkövetók
bűncselekménye a 174lB's 2.$ c) és pontja szerint minősiil.

A fentiek alapján kérem a nyomozás megildítását és 8z €lköYetók felderítését, á ve|em
szomben tanúsított, jelentős érdeksérelmet okozó feuyegetéssel m€gYalósuló közösség
tagia el|eni erószak elktivetésének alapos s/anúja miátt.

Az esetet rajtam séÍtetten kívül több tanú is látta. akik vallomásukka| segiteni tudjrík a T'
Nyomozóhatóság munkáját' Az ő elérhetőségiiket a séltetti kiha||gatásunk alkalmával a
nyomozóhatóság rendelkezésére bocsátom.

Gyál' 201l. ápril is 7.
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