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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG – fszt. 37. tárgyalóterem

B.274/2016. dr. B.G. és 3 
társa

halált  okozó  foglalkozás
körében  elkövetett
gondatlan  veszélyeztetés
vétsége

2018.02.26. 9.00

Az ügy lényege: 
A vádbeli időben dr. B.G. I.  r.  vádlott szakorvosi  munkakörben, osztályvezető
főorvosi megbízással, dr. G.M. II. r. vádlott szakorvosi munkakörben, Sz.E. III. r.
és M.A. IV. r. vádlottak ápolói munkakörben dolgozott a Vaszary Kolos Kórház
Sürgősségi Betegellátó Osztályán.
H.L.-né  sértettet,  aki  pszichiátriai  betegségben,  mentális  zavarban,  szervi
idegrendszeri  károsodás  talaján  kialakult  kóros  lelki  tünetegyüttesben,
elbutulásban  szenvedett,  a  Visegrádi  Szociális  Otthon  tartózkodási  helyéről
csuklófájdalmak miatt az Országos Mentőszolgálat mentője 2013. november 4.
napján  18  óra  18  perckor  az  Esztergomban  lévő  Vaszary  Kolos  Kórházba
szállította. 
A  sértett  betegfelvételét  dr.  G.M.  II.  r.  vádlott  végezte,  állapotát  „nem
veszélyeztetőnek”  aposztrofálta.  A  sértett  ambuláns  ellátását  dr.  G.M  II.  r.
vádlott végezte, majd M.A. IV. r. vádlott, akivel közölte III. r. vádlott, hogy a beteg
demens,  az  osztály  fektető  kórtermének  F/3-as  számú  ágyában  helyezte  el,
azzal  a  szándékkal,  hogy  az  elszállításáig  fekvőhelyet  biztosítson  néhai  H.L.
sértettnek. A sértett ezt követően zavartan viselkedett, a Sürgősségi Betegellátó
Osztály  folyosóján  sétálgatott,  és  benyitott  annak  helyiségeibe,  IV.  r.  vádlott
több  alkalommal  visszaküldte,  és  visszakísérte  őt  a  fektető  kórterembe.  A
sértett 20 óra 00 perc és 20 óra 15 perc közötti időben gyalogosan elhagyta a
kórház  épületét,  amit  az  épülettől  nem  messze  észleltek  II.  r.,  III.  r.,  IV.  r.
vádlottak  visszakísérték  a  kórtermébe.  Sértett  21  óra  00  perckor  ismételten
elhagyta  gyalogosan  a  kórház  épületét,  amit  a  kórház  egyik  biztonsági  őre
észlelt  és  a  sértettet  visszakísérte  az  osztályra,  ahol  ismeretlen  személyek
sértettet  visszakísérték  kórtermébe.  Sértett  ezt  követően  21  óra  30  percig
további legkevesebb egy alkalommal megkísérelte elhagyni a kórház területét. 
IV.  r.  vádlott  jelezte I.  r.  vádlott  részére,  hogy a sértett  nyugtalan,  nem akar
feküdni. I. r. vádlott, mint ügyeletes orvos utasítására 20 óra és 21 óra 30 perc
közötti időben IV. r. vádlott egy db 1 mg-os Rivotril tablettát adott be sértettnek
azért, hogy nyugtalanságát, szorongásos állapotát csökkentse.
Sértett 21 óra 30 percet követő időben ismételten elhagyta a kórház területét és
gyalogosan az Esztergom, Siszler utca folytatását képező földúton sétált, ahol
egy,  az út  bal  oldalán lévő kiásott,  mindkét végén szalaggal elkorlátozott,  25
méter  hosszúságú,  50-60  cm  közötti  mélységű  vízelvezető  árok  vízzel  telt
részébe zuhant, onnan kimászni nem tudott, majd vízbefult.

Megjegyzés  : A tárgyaláson szakértő meghallgatása, érdemi befejezés várható.



Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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

2018.02.28.

 KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

K. A. és 2 társa Kábítószer kereskedelem 
bűntette és más 
bűncselekmény

2018.02.28. 8.00

Az ügy lényege: 
I. r. vádlott korábbi jogerős szabadságvesztés büntetéséből 2015-ben szabadult,
ezt  követően  alkalmi  munkákból  próbált  megélni,  de  nem  keletkezett  elég
jövedelme,  így  2017-es  őrizetbe  vételéig  több  személynek,  így  a  II.  és  III.  r.
vádlottnak  is  rendszeresen  metamfetamint,  amfetamint  tartalmazó  „pikó”
elnevezésű  kábítószert  forgalmazott,  nagyrészt  Komáromban 1500.-  -  2000.-
forint/egység áron. I. r. vádlott a kábítószert ismeretlen személytől, Szlovákiából
szerezte.
II.  r.  vádlott  más  ügyben  történő  előzetes  letartóztatásának  megszűnését
követően  nem  talált  munkát,  emiatt  Komáromban  több  személynek  heti
rendszerességgel  „pikó”  elnevezésű  kábítószert  adott  el  2000.-  forint/egység
áron.  II.  r.  vádlott  a  kábítószert  részben  I.  r.  vádlottól,  részben  ismeretlen
személyektől  szerezte  be.
III.  r.  vádlott  Tárkányban  több  személynek  rendszeresen  „pikó”  elnevezésű
kábítószert,  valamint  marihuánát  forgalmazott  2000.-  -  2500.-  forint/egység
áron.  III.  r.  vádlott  a  kábítószert  részben  I.  r.  vádlottól,  részben  ismeretlen
személytől  szerezte  be.
I., II. és III. r. vádlott a kábítószer forgalmazásán túl annak fogyasztói is voltak,
mindhármuk vizeletmintájából kábítószer volt kimutatható.

Megjegyzés  : A tárgyaláson ítélet várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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

2018.03.01.

 TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK



17.Fk.430/201
7.

fk. M. A. különös kegyetlenséggel 
több ember sérelmére 
elkövetett emberölés 
bűntette és más bcs.
 

2018.03.01. 8.00

Az ügy lényege: 
A vádlott  édesanyjával  és  5  éves  öccsével  Tatabányán egy  37  nm-es egyszobás
albérletben élt. Az édesanyja gyakran dolgozott délutános műszakban, késő este
járt  haza,  a  vádlott  dolga  volt  ilyenkor,  hogy  az  öccsét  az  óvodából  elhozz  és
vigyázzon  rá.  
A vádlott 2017 tavaszán átkerült egy speciális nevelési igényű gyermekek részére
fenntartott  iskolába,  ahol  7.  osztályos  tanuló  volt.  Nem  szeretett  ide  járni,
kimaradt.  Időnként  mutatványosoknál  alkalmi  munkát  végzett,  ebből  fedezte  a
kiadásait,  mert  az  édesanyjától  zsebpénzt  nem  kapott.  
2008-ban  már  nyilvántartásba  került  a  Gyermekjóléti  Központnál  az  iskolai
magatartása  és  a  rossz  tanulmányai  eredményei  miatt,  azóta  folyamatosan
gondozásban volt. 2016. évben a vádlott bement a gyámhatóságra és kérte, hogy
vegyék állami gondozásba, mert az édesanyja őt nem szereti, csak az öccsét. 2017
áprilisában  intézeti  nevelésbe  vétele  is  felmerült  magatartási  problémái  miatt.  
2017.  április  30-án  00:00  óra  után,  a  vádlott  egy  parkon  keresztül  indult  haza.
Útközben elhaladt egy buszmegálló épülete előtt és észrevette, hogy a várórészben
betakarózva alszik egy hajléktalan személy, akiben felismerte B. T. sértettet, akivel
húsvétkor egy alkalmi munka kapcsán konfliktusba keveredett. A vádlott odament a
sértetthez,  felkeltette,  hogy  beszéljen  vele  a  korábbi  sérelméről,  de  a  sértett
elküldte a vádlottat. Ezen a vádlott felháborodott és ököllel, nagy erővel ütni kezdte
a sértett fejét. Az ütésektől a sértett a földre került, de a vádlott ezután is tovább
ütötte a fejét, majd a földön fekvő sértettet nagy erővel rugdosni kezdte a fején,
nyakán, mellkasán, hasán és a sértettet a nyaki, hasi részen megtaposta. A sértett a
helyszínen az életét vesztette. Számos sérülést szenvedett el: arca deformálódott,
az arckoponya kiterjedten, darabosan, szilánkosan törött, törtek a járomcsontok,
állcsontok, mindkét oldali sorozat-bordatörést szenvedett, belső szervei közül sérült
a lépe, mája, pajzsporca mindkét oldalon eltörött, a tüdő zúzódott. A sérüléseket a
sértett élve szenvedte el, halála átlagot meghaladó szenvedések után következett
be  erőszakos  úton.  
A vádlott e napon a lépcsőházukból éjjel 2 órát követően eltávozott, és elhaladt egy
füves  területen.  Észlelte,  hogy  a  presszó  kerthelyiségében  elhelyezett  padok
egyikén alszik F. V. B. hajléktalan sértett. A vádlott odament hozzá, felkeltette és
közölte vele, hogy magánterületen tartózkodik, menjen el innen. Az álmából ébredt
sértett  szitkozódni  kezdett,  erre  a vádlott  megfogta,  kiráncigálta  a  padok közül,
egészen  a  presszótól  20  méterre  lévő  4  lépcsőfokig.,  ahol  a  sértett  a  vállán
megütötte  a  vádlottat.  Ezután  a  vádlott  ököllel  nagy  erővel  ütlegelni  kezdte  a
sértett fejét, testét, majd többször combon rúgta. Ettől a sértett a földre esett. A
vádlott  a  földön fekvő sértett  fejét  ököllel  tovább ütötte,  majd testszerte,  nagy
erővel  megrugdosta.  A  sértetten  számos  külsérelmi  nyom  keletkezett,  belső
sérüléseket is szenvedett. Bevérzett a sértett testén a gégefő, a fejbiccentő izom,
kulcs-csont,  tüdő.  Elrepedt  a  nyaki  verőér,  többszörösen  törött  a  pajzsporc,
kiterjedten,  darabosan törött  az  orrcsont,  a  nyelvcsont,  gégeporc,  a  légutakban
folyékony vér volt. A sértett valamennyi sérülését élve szenvedte el, a sértett halála
átlagot  meghaladó  szenvedések  után  következett  be.  
A  vádlott  a  magatehetetlen  sértettről  lehúzta  cipőit,  azokat  magával  vitte,  a



lakásukhoz tartozó lépcsőházban kicserélte a saját cipőjét a sértett cipőire, bement
a lakásba, ahol evett, tévét nézett, majd lefeküdt aludni. 

Megjegyzés  :  A  tárgyaláson  vádlott,  tanúk,  szakértők  kihallgatása,  okiratok
ismertetése, esetlegesen a 2. nap perbeszédek, ítélet. 
A bíróság a tárgyalást 2018.03.02-án 8:00-tól folytatja.

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

2018.03.01.

 TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 2. tárgyalóterem

Ügyszám: 
3.B.349/2015.

N. T. + 6 fő Orgazdaság bűntette 2018.03.01. 8.30

Az ügy lényege: 
Külföldről,  Nyugat-Európából  behozott  és  alvázszám átütött  luxus  autókat
helyeztek  forgalomba  Magyarországon  és  értékesítették  az  elkövetők.  Az
elkövető konkrét személye ismeretlen,  a vádlottak orgazdasággal közokirat
hamisítással állnak bíróság előtt.

Megjegyzés:   A  tárgyaláson  perbeszéd,  ítélet  várható,  amennyiben  a  hét
vádlott egyszerre, egy időben megjelenik.
A bíróság a tárgyalást 2018.03.02-án 8:30-tól folytatja.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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

2018.03.02.

 TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

17.Fk.430/201
7.

fk. M. A. különös kegyetlenséggel 
több ember sérelmére 
elkövetett emberölés 
bűntette és más bcs.

2018.03.02. 8.00

Az ügy lényege: 
A vádlott  édesanyjával  és  5  éves  öccsével  Tatabányán egy  37  nm-es egyszobás
albérletben élt. Az édesanyja gyakran dolgozott délutános műszakban, késő este
járt  haza,  a  vádlott  dolga  volt  ilyenkor,  hogy  az  öccsét  az  óvodából  elhozz  és
vigyázzon  rá.  
A vádlott 2017 tavaszán átkerült egy speciális nevelési igényű gyermekek részére



fenntartott  iskolába,  ahol  7.  osztályos  tanuló  volt.  Nem  szeretett  ide  járni,
kimaradt.  Időnként  mutatványosoknál  alkalmi  munkát  végzett,  ebből  fedezte  a
kiadásait,  mert  az  édesanyjától  zsebpénzt  nem  kapott.  
2008-ban  már  nyilvántartásba  került  a  Gyermekjóléti  Központnál  az  iskolai
magatartása  és  a  rossz  tanulmányai  eredményei  miatt,  azóta  folyamatosan
gondozásban volt. 2016. évben a vádlott bement a gyámhatóságra és kérte, hogy
vegyék állami gondozásba, mert az édesanyja őt nem szereti, csak az öccsét. 2017
áprilisában  intézeti  nevelésbe  vétele  is  felmerült  magatartási  problémái  miatt.  
2017.  április  30-án  00:00  óra  után,  a  vádlott  egy  parkon  keresztül  indult  haza.
Útközben elhaladt egy buszmegálló épülete előtt és észrevette, hogy a várórészben
betakarózva alszik egy hajléktalan személy, akiben felismerte B. T. sértettet, akivel
húsvétkor egy alkalmi munka kapcsán konfliktusba keveredett. A vádlott odament a
sértetthez,  felkeltette,  hogy  beszéljen  vele  a  korábbi  sérelméről,  de  a  sértett
elküldte a vádlottat. Ezen a vádlott felháborodott és ököllel, nagy erővel ütni kezdte
a sértett fejét. Az ütésektől a sértett a földre került, de a vádlott ezután is tovább
ütötte a fejét, majd a földön fekvő sértettet nagy erővel rugdosni kezdte a fején,
nyakán, mellkasán, hasán és a sértettet a nyaki, hasi részen megtaposta. A sértett a
helyszínen az életét vesztette. Számos sérülést szenvedett el: arca deformálódott,
az arckoponya kiterjedten, darabosan, szilánkosan törött, törtek a járomcsontok,
állcsontok, mindkét oldali sorozat-bordatörést szenvedett, belső szervei közül sérült
a lépe, mája, pajzsporca mindkét oldalon eltörött, a tüdő zúzódott. A sérüléseket a
sértett élve szenvedte el, halála átlagot meghaladó szenvedések után következett
be  erőszakos  úton.  
A vádlott e napon a lépcsőházukból éjjel 2 órát követően eltávozott, és elhaladt egy
füves  területen.  Észlelte,  hogy  a  presszó  kerthelyiségében  elhelyezett  padok
egyikén alszik F. V. B. hajléktalan sértett. A vádlott odament hozzá, felkeltette és
közölte vele, hogy magánterületen tartózkodik, menjen el innen. Az álmából ébredt
sértett  szitkozódni  kezdett,  erre  a vádlott  megfogta,  kiráncigálta  a  padok közül,
egészen  a  presszótól  20  méterre  lévő  4  lépcsőfokig.,  ahol  a  sértett  a  vállán
megütötte  a  vádlottat.  Ezután  a  vádlott  ököllel  nagy  erővel  ütlegelni  kezdte  a
sértett fejét, testét, majd többször combon rúgta. Ettől a sértett a földre esett. A
vádlott  a  földön fekvő sértett  fejét  ököllel  tovább ütötte,  majd testszerte,  nagy
erővel  megrugdosta.  A  sértetten  számos  külsérelmi  nyom  keletkezett,  belső
sérüléseket is szenvedett. Bevérzett a sértett testén a gégefő, a fejbiccentő izom,
kulcs-csont,  tüdő.  Elrepedt  a  nyaki  verőér,  többszörösen  törött  a  pajzsporc,
kiterjedten,  darabosan törött  az  orrcsont,  a  nyelvcsont,  gégeporc,  a  légutakban
folyékony vér volt. A sértett valamennyi sérülését élve szenvedte el, a sértett halála
átlagot  meghaladó  szenvedések  után  következett  be.  
A  vádlott  a  magatehetetlen  sértettről  lehúzta  cipőit,  azokat  magával  vitte,  a
lakásukhoz tartozó lépcsőházban kicserélte a saját cipőjét a sértett cipőire, bement
a lakásba, ahol evett, tévét nézett, majd lefeküdt aludni. 

Megjegyzés  :  A  tárgyaláson  vádlott,  tanúk,  szakértők  kihallgatása,  okiratok
ismertetése, esetlegesen a 2. nap perbeszédek, ítélet. 

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

2018.03.02.



 TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 2. tárgyalóterem

Ügyszám: 
3.B.349/2015.

N. T. + 6 fő Orgazdaság bűntette 2018.03.02. 8.30

Az ügy lényege: 
Külföldről,  Nyugat-Európából  behozott  és  alvázszám átütött  luxus  autókat
helyeztek  forgalomba  Magyarországon  és  értékesítették  az  elkövetők.  Az
elkövető konkrét személye ismeretlen,  a vádlottak orgazdasággal közokirat
hamisítással állnak bíróság előtt.

Megjegyzés:   A  tárgyaláson  perbeszéd,  ítélet  várható,  amennyiben  a  hét
vádlott egyszerre, egy időben megjelenik.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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


