Tatabányai Törvényszék
2018.05.14.-05.18.
2018.05.14.

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
5.B. 167/2017. A. B.

Közúti veszélyeztetés
bűntette és más
bűncselekmény

2018.05.14.

8.00

Az ügy lényege:
A vádlott érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik és jelenleg a
gépjárművezetésre egyéni pszichológiai jellemzői miatt alkalmatlan. A vádlott
2015. december 31. napján éjszaka ittas állapotban közlekedett a tulajdonában
lévő - a forgalomból ideiglenesen kivont - személygépkocsival Bábolna felől
Ászár irányába. A gépjárműben összesen öten utaztak. A vádlott és a sértettek
nem használták a biztonsági öveiket. A vádlott 90-100 km/h közötti sebességgel
haladt, miközben a sértettek ijesztgetése céljából az egyenes vonalú útszakaszon
hirtelen végzett ellentétes irányú mozdulatokkal rángatni kezdte a jármű
kormányát. A hirtelen végrehajtott kormánymozdulatok miatt a személygépkocsi
az úttest jobb oldali szélére sodródott és a vízelvezető árokba csapódott. A
balesetben a vádlott és 4 utasa 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, az
egyik sértett sérülése életveszélyesnek minősült.
Megjegyzés: A tárgyaláson szakértőket, tanúkat hallgat meg a bíróság.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.05.15.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
B.190/2017.

N. T. R.

Rablás bűntette

2018.05.15.

9.00

Az ügy lényege:
N.T.R. vádlott 2013. decemberében kölcsönkért N.K.-tól 60.000,- Ft-ot. N.K.
2014. február 4-én megjelent gépkocsival N.T.R. vádlott lakóhelyén és
megkérdezte tőle, hogy szeretné-e letudni a tartozását. A vádlott igent
mondott, ezért N.K. megkérte, hogy "menjen el vele egy üzletbe" és szálljon
be a kocsiba. N.K. utasítása alapján Budapestre utaztak, ahol találkoztak két
ismeretlen férfivel, akikkel együtt utaztak Dorogra. A járműben a két ismeretlen
megbeszélte, hogy Dorogon idős emberektől fogják készpénzüket és ékszereiket
eltulajdonítani, a lakáshoz tartozó megszakítót a villanyóraszekrényben
lekapcsolják, a telefonkábelt is eltépik a segélykérés megakadályozása céljából.
N.T.R. vádlott ekkor megtudta, hogy bűncselekmény elkövetése útján fognak
közösen pénzt szerezni.

A gépkocsival Dorogon leparkoltak, N.K., továbbá N.T.R. vádlott, valamint a
gépkocsiban utazó egyik ismeretlen személy a 84 és 81 éves sértettek házához
mentek, negyedik ismeretlen társuk a gépkocsiban várakozott.
N.K. a villanyóraszekrényben a megszakítót lekapcsolta. Mivel a lakásban emiatt
nem volt villamos áram, B.J. sértett kilépett a házból és felkapcsolta, majd
visszament, de, nem volt biztos abban, hogy a villanyóraszekrény ajtaját bezárta,
ezért újra kilépett. Ekkor a vádlottal lévő ismeretlen elkövető B.J. sértettet a lakás
padlójára lökte, majd ököllel arcon ütötte és egy kb. 10 cm-es pengehosszúságú
kést a sértett feje mellé téve megkérdezte tőle, hogy "hol van a pénz és az
arany." Ezalatt N.T.R. vádlott és N.K. a lakásba bementek.
N.K. elkezdte átkutatni a lakást, mialatt N.T.R. vádlott a sértetthez lépett, az
arcára egy pulóvert szorított és azt kérdezte tőle: „hol van a pénz, hol van az
arany, mondd meg, vagy meghalsz.” A sértett megmondta, hogy hol tartják a
pénzüket, majd azt is, hogy a szobában a pulóverjei alatt egy kis dobozban
tárolja az ékszereit. Mindeközben a lakásban tartózkodó elkövetők közül az
egyik személy elvágta a telefonkábelt is, mellyel megakadályozta a sértettet
abban, hogy gyorsan segítséget tudjon kérni miután a lakást elhagyták.
A két vádlott és ismeretlen társuk a sértettek tulajdonát képező összesen
205.000,-Ft készpénzzel, valamint 245.640,- Ft értékű ékszerrel távoztak a
lakásból.
Megjegyzés: A tárgyaláson ítélet várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.05.16.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
3.Fk.208/2016. B. K. A. és 4 életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más
társa
bcs.

2018.05.16.

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: A tárgyaláson ítélet várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.05.16.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
K. C.

Kábítószer-kereskedelem 2018.05.16.
bűntette

8.30

Az ügy lényege:
A vádlott 2016 év telén elhatározta, hogy jövedelmét kábítószerek
értékesítésével egészíti ki. A vádlott a nyomozás során ismeretlenül maradt
személytől kannabiszt, amfetamint 2200 Ft/gramm, MDMA-t (ecstasy) 1500
Ft/gramm áron és kokaint szerzett be. A vádlott Esztergomban bérelt lakásán, kihasználva azt, hogy fodrászként otthonában is vállalt vendégeket, - árusította a
kábítószereket a hozzá hajnyírásra érkező vendégei és azok ismerősei körében,
és előzetes egyeztetést követően a vásárlók lakására vagy a velük egyeztetett
helyszínre
is
szállította
a
kábítószereket.
K. C. vádlott 2016 év végétől 2017 áprilisig összesen több mint 200.000.- forint
jövedelemhez jutott kábítószer-kereskedelemből.
KC vádlott esztergomi tartózkodási helyén, 2017. április 22. napjáig az elfogásáig
az alábbi kábítószereket tartotta, abból a célból, hogy más személyek részére
ellenérték
fejében
értékesítse:
- 34 db korona mintával ellátott 10,76 gramm súlyú kék színű tablettát, amely
2,94 gramm MDMA-bázist tartalmazott, amely a csekély mennyiség felső
határának
294
%-a.
- 9,21 gramm súlyú amfetamin port alufóliába csomagolva, amely összesen 2,34
gramm amfetamin-bázist tartalmazott, amely a csekély mennyiség felső
határának
468
%-a,
- egy műanyag dobozban 0,5 gramm súlyú kannabiszt, egy üvegben 0,11 gramm
kannabiszt, amelyek delta-9 THC-t tartalmaztak. A lefoglalt kannabisz totál-THC
tartalma 0,66 gramm, amely a csekély mennyiség 0,016 %-a.
- celofán tasakban 0,17 gramm súlyú kokaint, aminek a tiszta hatóanyag tartalma
0,03 gramm, amely a csekély mennyiség 1,5 %-a.
A K. C. vádlott által értékesítés céljából tartott MDMA, kannabisz, amely delta-9THC-t tartalmazott, amfetamin és kokain kábítószerek hatóanyag tartalma a
csekély mennyiség felső határát meghaladja, annak 763,516 %-a, de a jelentős
mennyiség alsó határát nem éri el, annak 39,516 %-a. KC vádlott maga is
rendszeresen fogyasztott kábítószert 2017. április 22. napját megelőzően,

vizeletmintájában amfetamin, benzoilekgonin és delta-9-THC volt kimutatható,
amely amfetamin („speed”), kokain és marihuána fogyasztását bizonyítja.
Megjegyzés: A tárgyaláson várható egyesítés miatt ítélet nem várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.05.17.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
17.Fk.430/201 fk. M. A.
7.

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

2018.05.17.

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 életét vesztette.
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 sértett a helyszínen életét vesztette.
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: Okiratok ismertetése, esetlegesen perbeszédek. A bíróság a
tárgyalást 2018. május 18. napján 8.00-kor folytatja, melyen ítélet várható.
Információ:

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

2018.05.17.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
B.23/2018.

K.J.

garázdaság bűntette és
más bűncselekmény

2018.05.17.

8.00

Az ügy lényege:
P.A.L. 2017. szeptember 8. napján 17 óra körüli időben Nagysápon a háza előtt
leparkolt a munkaeszközeként használt autóbusszal. K.J. vádlott ekkor egy
csákánnyal a kezében megjelent és azt ordította, hogy oda nem parkolhat, mert
akkor ő nem tud kitolatni, mivel nem lát ki a busztól. A vádlott odalépett az
autóbusz vezetőfülkéjéhez és megpróbálta megütni az ablakon kihajoló sértettet
az arcán, ami csak éppen érte a sértettet, mivel az ütés elől elhajolt. A vádlott e
közben azt kiabálta, hogy beveri a nála lévő csákánnyal a busz szélvédőjét, majd
ráütött a csákánnyal a busz elejére, miközben azt ordította, hogy elmetszi a
sértett torkát.
Fenti cselekmények közben megjelent a vádlott testvére, akinek a
beavatkozására ment el a helyszínről a vádlott. A vádlott cselekménye
következtében a Vértes Car Kft. tulajdonát képező autóbuszban 63.500,- Ft
rongálási kár keletkezett, a Vértes Car Kft., mint sértett polgári jogi igényét
előterjesztette.
A vádlott cselekménye olyan kihívóan közösségellenes és erőszakos volt, amely
alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.
Megjegyzés: A tárgyaláson a bíróság a vádlottat és tanúkat hallgat meg.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.05.17.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

E. K.

Az ügy lényege:

Több ember sérelmére
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete és
más bűncselekmények

2018.05.17.

8.00

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 1-11-, a sértett nyakára irányuló lövést. Sz.G.L. sértett az őt ért lövés következtében a nyak
hátsó felszínének lőtt sérülését szenvedte el.

Megjegyzés: A tárgyaláson ítélet várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.05.18.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
17.Fk.430/201 fk. M. A.
7.

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

2018.05.18.

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 életét vesztette.
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 sértett a helyszínen életét vesztette.
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 ítélet várható.
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