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feljelentés

Tiszte|t Nyomozóhatóság!
Á|ulírott
alatti lakos)
'
meghata]Ínazottjogi
képviselómútjánismeretlent;ttesekell;n a Btk' 174lB s (2) bekezdés
c)
pontja szerint minősűlő közössé8 tagia elleni erőszak bűntettének
megalapozottgyaÍlúja
miatt
az alábbi
f e l i € | e n t és t
kíVÍinom
tenni.
Alulírott20l 1. mrírcius4' napjrindélelóttl 1 óra körül Gyöngyöspatín a házunkból a boltba
indultaÍnvásfuolni'Ekkol 35 hetesterhesvoltam,kisbabátnszilletése
áPrilis 8' napjriravolt
kiírva' EgyszeÍe csak arra lettem figyelmes, hogy _ emlékeimszerint kettő . fekete ruhlás,
maszkot és a mellkasukon ostort viseló alak kezdett követni, és amint a sarkamba értek'
köpködni kezdtek felém.Az alakok látványa ésmagalartásaolyan fol1i félelaet ésÉmületet
keltett bennem,hogy azon nyomban hazafe|éindultam. szinte rohanlam a nagy hasammal
félelrnemben.Alighogy éItemel a házunk kapujríhoz,a stressáöl ésa pániktól beindult a
szülés,a szoÚszédasszonyomsegítettbe a házb4 a saját |ábamonmiírnem bírtambemenni a
szü|ésifájrlalrnaktól. Mire a mentók kiének,énmáI otüoí megszü|tem.A mentók váságos
állapotban lévó koTasztilött kisbabfunatazonnal Pestre sá||ítot&ík,aki beslfugult,vérfertózést
kapott és akit négy napo[ keresztiil lélegeztetőgép segítségével
kellett é]etbentartani'
Terhességema történtekig ploblémamentesvolt. lendszereseneljfutam a telhesgondoziisra"
minden a magzatommalkapcsolatosorvosi vizsgiílatotrendbentaláltak, koraszülésveszélye
n€ m ál|t fenn'
Az €seményeket követően panasá tettünk teleíonona Gyöngyösi Rendőrkapitrányságon.A
IendőIök kijöttek sz€ m ély€ s en, jegyzókönyvet vetlek fel. ebből azonban másolatotnem
kaptunk, nincs fudomásunk arról, hogy indult-e a panaszunk alapján blfumiféleeljárás az
elkövetőkkel szemben.
A búncselekmény
elkövetésére
abbanaz idóbenkeÍültsor,aÍnikolGyöngyöspatán különböző
formarúákba öltözött paramilitiiris szeÍvezetekmagukatpoigáróröknek kiadva körülbelü| két
hétenkeresztiil a helyi roma lakosságotmegfélemlítótevékenységet
folÍattak a Jobbik
MagyarorságéIt Mozgalom 20l1. máÍcius ó. napján tartott, nyiltan cigányeltenes
demonstrációjátmegelőzően ésaá követően.
Alláspontom szelint az elkövetök cselekményükkelmegvalósítottríka Btk. 1'74/B. szakasza
szelinti bűncselekménÍ,hiszen egyértelmű,hogy roma szÁÍmaz^oÍÍ]
miatt kényszeritettek
- nevezetesenaá' hogy fekete ruhában,
ana' hogy félelemkeltő,fenyegetó tevékenységüket
maszkbankövettek ésköpködtek . eltüdem.
A BÍk 174lB. s szerint a közösség tagja elleni eröszak bÍintettemagvalósul, ha az elkövető a
sértettetvalamely etoikai csoporthoz tartoása vagy vélt tartozása miatt fenyegetésselarm
kényszerili'hogy valaÍnittegyen,ne tegyenvagy eltüíön.

A Btk. l38.s szerint a törvény alkalmazásában, eltéIó rendelkezéshirinyában fenyegetés:
súlyoshátiány kilátásba helyezése,amely alkalmas arr4 hogy a megfenyeg€tettben komoly
félelmetkeltseÍr'A közösség tagiaelleni erőszaktényá||ásszedségéhez
a fenyegetésnek
nem
kell közvetlenneklennie,csupánazt kíviínja
meg a törvény,hogy a fenyegetés
arraiiínyuljon'
hogy valaki valamit tegyen vagy ne tegyen vagy eltÍirjön. ÁIláspontom szerint a fenyegetés
nem csak szavakkal valósítható meg. A fenyegetésaz elkövetók részérólazzal valósult meg
ebbenaz esetben,hogy a saját,illetve magzatoméletét
illewe testi épségét
veszélyeztető
cselekedetelkövetésévelöltijzékiik és cselekedeteikáltal fenyegettek,és félelemkeltő
kínézettikkelkényszerítettekana' hogy eltiiiem zaklatásukat illewe menekiilai kezdjek
előlük.
Kisbabrám koraszülöttség€ és az ezzel jáxó - egyel&e felmérhetetlenjellegri és mértékí!
esetlegesegészségi
károsodása_ valaÍnintaz ezze| okozot|lelki traumaésanyagi krírok
álláspontom szerint kimerítik ajelentős éIdekséIelem
biintetőjogi fogalmát' ezértaz elkövetók
bűncselekménye
pontja
a 174lB's 2.$ c) és
szerintminősiil.
A fentiek alapján kérema nyomozásmegildítását és8z € l köYetók felderítését,
á ve|em
szomben tanúsított,jelentős érdeksérelmet
okozó feuyegetéssel
m€ g Yalósuló közösség
tagia el|enierószak elktivetésének
alaposs/anújamiátt.
Az esetet rajtam séÍtetten
kívül több tanúis látta. akik vallomásukka| segiteni tudjríka T'
Nyomozóhatóságmunkáját' Az ő elérhetőségiiket
a séltettikiha||gatásunkalkalmával a
nyomozóhatóságrendelkezésére
bocsátom.
Gyál' 201l. április7.
Tisá€ l ettel:

Képv.:

