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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK -fszt. 6. tárgyaló

17.B.371/2017 D. E. életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette

2018.04.09. 8.00

Az ügy lényege:
A  vádlott  2016.  szeptember  2.  napján  kerékpárral  közlekedett,  a  lakására
szándékozott  menni.  Előtte  haladt  a  sértett,  aki  kerékpárját  tolta,  mellette
gyalogolt a barátnője. A vádlott nem szállt le a kerékpárjáról, az előtte haladók
viszont észlelték és elengedték. Miután a vádlott elhaladt a sértett és barátnője
mellett,  a  sértett  megjegyezte  ”…  miért  nem  szólsz,  menjünk  odébb?
Megköszönhetnéd!”  Ezt  hallva  a  vádlott  leszállt  a  kerékpárjáról  és  könyökkel
olyan  erővel  ütötte  meg  a  sértett  fejét-nyakát,  hogy  ettől  a  sértett  háttal,  a
szalagkorláton át kiesett az 1. számú főútra. A sértett felugrott és visszafejelte a
vádlottat. Ezt követően kölcsönös birkózás, ütlegelés zajlott közöttük, a sértett
leszorította  a  vádlott  fejét,  aki  kérte,  hogy  hagyják  abba  a  verekedést,  mert
leszúrja. Ezzel egyidejűleg elővette zsebéből az összecsukható kését, kinyitotta
és amikor a sértett elengedte őt, felegyenesedett és a sértett felé szúrt. A sértett
a jobb kezével védekezett így alkarját érte a penge, ezután megrúgta a vádlott
jobb  oldalát,  mire  a  vádlott  közepes  erővel  mellkason  szúrta  a  sértettet.  Ezt
követően a vádlott felugrott a kerékpárjára és elhajtott a helyszínről. A sértettet
kórházba szállították és megoperálták. 

Megjegyzés  : Folytatólagos tárgyalás, tanúk meghallgatása, ítélet várható.
Információ: Sós Réka – sajtótitkár

06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.04.09.

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

5.B.  261/2017. P. J. Szeméremsértés vétsége 2018.04.09. 12.30

Az ügy lényege: 
A vádlott 2017. június 2. napján, 13 óra 15 perc körüli időben, Komáromban,
az  utcán  egy  család  ház  kerítésének  lábazatán  üldögélt,  melynek  során
észrevette  a  Vásártér  felől  a  járdán  felé  közeledő  sértetteket.  Amikor  a
kiskorú  sértettek  néhány  méter  távolságra  P.J.  vádlott  közelébe  értek,  a
vádlott a kerítés lábazatán ülve, a nadrágjából elővette a nemi szervét és azt
szándékosan a sértettek felé mutogatva, önkielégítést végzett.

Megjegyzés  : A tárgyaláson esetlegesen ítélet várható.



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

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

2018.04.10.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Ö. D. és társai bűnszövetségben 
elkövetett kábítószer-
kereskedelem bűntette

2018.04.10. 10.30

Az ügy lényege: 
Ö. D. I.  r. és C. D. J.  II.  r. vádlottak 2016. éveben megállapodtak egymással,
hogy  anyagi  haszonszerzés  végett-  részben  saját  kábítószer  fogyasztó
életmódjuk finanszírozására rendszeresen közösen vásárolnak, feldolgoznak
és  Tatabánya  területén  herbál  néven  értékesítenek  bódító  hatású  –  akár
kábítószernek minősülő – anyagokat ismerőseik részére. 
Ö. D. I. r. és C. D. J. II. r. vádlottak ezen megállapodásuknak megfelelően 2016.
évben  október  11.  napjáig  több  alkalommal,  heti  kétszeri  rendszerességgel
együtt, közös pénzükből vásároltak bódító hatású anyagokat értékesítési céllal
ismeretlen személyektől. Az így megszerzett ABD-FUBINACA tartalmú anyag egy
részét  feldolgozás  nélkül, másik  részét  közösen  használt  lakásukon  közösen
feldolgozva növényi anyagra felhordva herbal néven ismerőseiknek lakásukon,
illetve annak környékén árusították, esetenként nekik abból ingyenesen is adtak
át.
Az Ö.  D. I. r. vádlott és C. D. J. II. r. vádlott által értékesítés végett megszerzett
ADB-FUBINACA   tartalmú  anyagra,  és  a  már  általuk  forgalomba  hozott,
értékesített  mennyiségből  a  fogyasztoktól  lefoglalt  anyagokra figyelemmel  az
Ö.D. I. r. vádlott és C. D. J. II. r. vádlott által értékesítés végett megszerzett anyag
ADB-FUBINACA hatóanyag bázis  tartalma összesen  legalább  7,7649 gramm,
mely  a  csekély  mennyiség  felső  határának  1109,27  %-a.
2)
C. D. J.  II.  rendű és Ö.D. I.  rendű vádlottak 2016. évben május hónaptól napi
rendszerességgel adtak el közösen használt lakásukon illetve annak környékén
1-1 gramm bruttó  tömegű bódító  hatású anyagot,  közöttük ADB-FUBINACA-t
tartalmazó kristályos anyagot és herbált V. D. III. rendű vádlott részére.

Megjegyzés: A tárgyaláson tanúkat hallgat meg a bíróság.

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

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



2018.04.11.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

E. K. Több ember sérelmére 
elkövetett emberölés 
bűntettének kísérlete és 
más bűncselekmények

2018.04.11. 8.00

Az ügy lényege: 
A vádlott 2014 decemberében megemlítette ismerősének Sz.G.L. sértettnek, hogy egy
külföldi  ismerősén keresztül  jó minőségű, új  autóalkatrészeket tud szerezni.  Sz.G.L.
üzleti lehetőséget látott a dologban, ezért kérte a vádlottat, hogy ismertesse őt össze
a külföldi ismerősével.  A vádlott és Sz.G.L. többszöri időpont módosítás után 2015.
január 31. napján egyeztek meg a találkozó időpontjaként. A vádlott és Sz.G.L. sértett
ezen a napon 20.00 óra körüli időpontban találkoztak Győrben. Amikor találkoztak az
Sz.G.L. sértett által vezetett gépkocsiban bent ült még Sz.T. és B.F. is. A vádlott beült a
gépkocsiba  és  elindultak  Tatabánya  felé.  A  vádlott  az  M1  autópálya  2.  tatabányai
lehajtójánál  szólt  Sz.G.L.  sértettnek,  hogy  az  autópályáról  hajtson  le  és  hajtson  a
Vértesszőlős  és  Tatabánya  között  lévő  Vértesszőlős,  Határ  u.  1.  szám  alatti  Mc
Donald's  gyorsétterem  közelében  található  zsákutcához,  mivel  ide  fog  érkezni  a
vádlott külföldi ismerőse. A sértett  a vádlott által megjelölt helyen le is parkolt és a
kocsiban ülve várakoztak, beszélgettek. E.Krisztián vádlott a gépjárműből rövid időre
kiszállt.  Egy idő után Sz.G.L.  sértett a  gépjármű letekert  ablakán keresztül  kiszólt a
vádlottnak, hogy a gépjárművel előbbre akar állni a zsákutcában oda, ahol nagyobb a
fény.  A  vádlott  ekkor  gyorsan visszaszállt  az  autó bal  hátsó ülésére  majd  hirtelen,
ismeretlen  okból,  egy  ismeretlen  típusú,  öntöltő  maroklőfegyverből  -melynek
megszerzésére, illetve tartására a vádlott engedéllyel nem rendelkezett – leadott 1-1-
1-, a sértettek nyakára irányuló lövést.  Sz.G.L. sértett az őt ért lövés következtében a
nyak hátsó felszínének lőtt sérülését szenvedte el.

Megjegyzés: A tárgyaláson egy tanút hallgat meg a bíróság.

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

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

2018.04.11.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

3.Fk.208/2016. B.  K.  A.  és  4
társa

életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette és más 
bcs.

2018.04.11. 8.00

Az ügy lényege: 
I.r. és IV.r. vádlottak testvérek. Baráti körükbe tartozik II.r., III.r. és V.r. vádlottak.
I.r.  vádlott  barátnője  Fk.  N.  Zs.  2015.10.11.  napján  I.r.  vádlott  és  barátnője
találkoztak  B.  Zs.,  R.  B.  és  Sz.  G.  hajléktalan sértettekkel,  akikkel  beszélgetni
kezdtek.  Eközben B.  Zs.  sértett  Fk.  N.  Zs.  combjára tette a kezét,  melyen I.r.
vádlott  felháborodott,  vitába keveredett  a sértettel,  majd  barátnőjével  együtt



távoztak. Összetalálkoztak a többi vádlottal, és megbeszélték, hogy felkeresik a
három hajléktalant és megverik őket. A három sértett rendszeresen egy romos
állapotú házban töltik az éjszakáikat. Ezen a napon az esti órákban a vádlottak,
Fk.  N.  Zs,  valamint  P.  V.  elindultak  a  sértettek  lakóhelye  felé,  akik  a  házban
aludtak. I.r., II.r, III.r. és IV.r. vádlottak mindhárom sértettet ütlegelni és rugdosni
kezdték. A sértetteket álmukból ébredve érte a támadás, menekülni, védekezni,
visszaütni esélyük sem volt. V.r. vádlott végignézte a sértettek bántalmazását, a
vádlottak kérésére telefonjával világított abból a célból, hogy a vádlottak jobban
lássák  a  sértetteket.
A hajléktalan személyek bántalmazását követően I.r. vádlott elvette a korábbi
bántalmazás  hatása  alatt  álló,  emiatt  ellenállásra  képtelen  B.  Zs.  sértett
mobiltelefonját.  II.r.  vádlott  eltulajdonította  B.  Zs.  sértett  2.000,-Ft-ját.  III.r.
vádlott  eltulajdonította  a bántalmazás hatása alatt  álló és  emiatt  ellenállásra
képtelen Sz. G. sértett tulajdonát képező 5 szál szivarkáját. 

Megjegyzés:  Folytatólagos  tárgyalás,  tanúk  kihallgatása,  okirati  bizonyítékok
ismertetése.

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

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

2018.04.12.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

17.B.58/2017 F. É. emberölés bűntettének 
kísérlete és más bcs.

2018.04.12. 8.00

Az ügy lényege: 
A  vádlott  és  a  sértett  1990-től  2002-ig  házasságban  éltek,  két  gyermekük
született.  A  vádlott  italozó  életmódot  folytatott,  ilyenkor  előfordult,  hogy
bántalmazta  a  gyermeket.  2013-tól  kezdődően  a  vádlott  még  fokozottabban
kezdett inni, többnyire a sértett tartotta el. 2016.07.09-én a gépkocsivezetőként
dolgozó sértett lehívta a vádlottat és a fiát, hogy ad 5.000,-Ft-ot, vásároljanak be.
Be is vásárolt a vádlott – aki reggel már alkoholt fogyasztott - majd hazament a
fiával. Amikor a sértett hazaért és látta a vádlott ittas állapotát, elhatározta, hogy
fiával  elmennek  otthonról.  A  vádlott  pénzt  akart  kérni  a  sértettől,  hogy sört
vásárolhasson. A sértett a vádlott kérését megtagadta. A vádlott az elfogyasztott
alkohol  mennyiség  hatására  15  óra  körüli  időpontban súlyos  fokú  alkoholos
befolyásoltság állapotába került. A vádlott ismét pénzt követelt a sértettől, aki
nem adott.  A sértett hátat fordított a vádlottnak, amikor a vádlott felkapta a
konyhapulton  lévő  kést  és  azzal  6  alkalommal  megszúrta  a  sértettet.  
A  sértettet  ért  behatások  helye,  ereje,  eszköze  és  módja  a  nyaki  verőér
sértésének,  valamint  a  mellüreg  megnyitásának  reális  lehetősége  miatt
alkalmasak  voltak  életveszélyes  sérülések  okozására,  illetve  emberélet



kioltására is. 

Megjegyzés: Pszichológus szakértő meghallgatása, ítélet várható. 

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

2018.04.12.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

17.B.306/2017. V. Zs. gondatlanságból 
elkövetett emberölés 
vétsége

2018.04.12. 13.00

Az ügy lényege: 
Sz. Ny.  G. sértett a fiával,  Sz.  A. Ny-el  élt,  aki 2002-ben ismerkedett meg a
vádlottal.  A  vádlott  hozzájuk  költözött.  A  sértett  2009.  óta  szívbeteg  volt,
2001.  évtől  kezdődően  reziduális  skizofréniát  is  diagnosztizáltak  nála.  
2015 októberében a háziorvos a sértettnél szívbetegséget diagnosztizált és
beutalta a belgyógyászati-kardiológiai osztályra, ahol a sértettet demencia és
nagyfokú  zavartság,  valamint  agresszivitás  miatt  a  pszichiátriai  osztályra
fektették be. Amikor a sértett a kórházból kikerült önmagát már ellátni nem
volt  képes.  
2016.01.26.  napján  Sz.  A.  Ny.  a  munkahelyén  tartózkodott,  míg  a  vádlott
éjszakai  műszakos  volt.  A  vádlott  07:00  óra  körüli  időpontban  ért  haza,
amikor  a sértett  ébren volt.  Közösen megreggeliztek,  majd a vádlott  10:00
óra körül aludni ment. A vádlott a sértett felügyeletéről nem gondoskodott,
az ingatlan ajtaját nem zárta be, illetve egyéb módon sem akadályozta meg
azt, hogy amíg alszik, a sértett az ingatlant elhagyhassa.  A sértett mialatt a
vádlott  aludt,  a  házból  hiányos  öltözetben  kiment,  elesett  és  a  házba
visszamenni  nem tudott.  Az  átlaghőmérséklet  ekkor -0,1 C-fok és  +3 C-fok
között  volt.  A sértettre a munkából  14:45 órakor hazaérkező fia talált  rá a
hátsó kertben,  a  hóban fekve,  erősen kihűlt  állapotban.  Sz.  A.  Ny.  mentőt
hívott,  a  sértettet  a  kórházba  szállították.  A  sértett  az  intenzív  terápiás
kezelés ellenére elhunyt. 

Megjegyzés: A tárgyaláson ítélet várható.

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


