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2018.06.11.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

K. K. Életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette

2018.06.11. 8.00

Az ügy lényege: 
K. K. vádlott börtönbüntetéséből történt szabadulása után a szülei lakásába
költözött. Folyamatosan konfliktusai voltak édesanyjával (a későbbi sértettel),
aki  nem  engedte,  hogy  a  vádlott  a  barátnőjét  is  odaköltöztesse  a  családi
házba.
2017.10.04-én  a  vádlott  a  saját  és  a  barátnője  holmijait  tartalmazó
csomagokkal  megérkezett  a  szülei  házához.  Az  édesapja  beengedte,  az
édesanyja  azonban  ismételten  kijelentette,  hogy  a  vádlott  barátnője  nem
költözhet  a  házukba.  A  vádlott  a  sértett  kijelentésétől  indulatba  jött,
odaugrott az ülő sértetthez és nagy erővel megrúgta. 
A  sértett  még másnap is  rosszul  volt,  ezért  orvoshoz  ment,  itt  az  állapota
miatt azonnal mentőt hívtak. A sértett lép sérülést szenvedett, amely miatt a
lép  műtéti  eltávolítására  került  sor.  A  lép  sérülése  a  hasüregbe  történő
heveny  elvérzés  lehetősége  miatt  életveszélyes  sérülésnek  minősül,
szakszerű orvosi ellátás nélkül a sértett halála következett volna be.

Megjegyzés: A tárgyaláson ítélet várható.
Információ: Sós Réka – sajtótitkár

06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.06.11.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

K. T. életveszélyt okozó, 
gondatlanságból 
elkövetett súlyos testi 
sértés vétsége

2018.06.11. 13.00

Az ügy lényege: 
A vádlott 2017. október 9. napján egy legalább 2 dl forró olajat tartalmazó,
elektromos  serpenyőben  fasírtot  sütött  az  otthonában.  A  házban
tartózkodott  a  sértett  –  a  vádlott  8  hónapos  gyermeke  –  is,  aki  ezalatt
kimászott  a  konyhába,  és  amikor  a  vádlotthoz  ért,  felkapaszkodott  annak
lábánál fogva,  közben pedig az elektromos sütő vezetékénél  fogva magára
rántotta a forró olajjal teli serpenyőt.
A  sértettnek  ennek  következtében  a  fején,  hátán,  bal  karján  és  bal  alsó
végtagján  I-II-III.  fokú,  a  testfelszín  21%-ára  kiterjedő  forrázásos  égési



sérülései keletkeztek.

Megjegyzés: A tárgyaláson a bíróság a vádlottat, tanúkat és szakértőt hallgat meg.
Információ: Sós Réka – sajtótitkár

06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.06.14.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

V. R. és társa üzletszerűen és 
bűnszövetségben 
elkövetett 
teljesítményfokozó 
szerrel visszaélés 
bűntette

2018.06.14. 8.00

Az ügy lényege: 
V.  R.  I.  rendű  vádlott  és  O.  B.  II.  rendű  vádlott  2015.  decemberében
megállapodott abban, hogy az I. rendű vádlott anyagi lehetőségei, interneten
felkutatott forrásai  révén nagy mennyiségű teljesítményfokozó szert szerez
majd  meg,  amely  készítmények  beszerzését  nyelvtudásával,  azok
értékesítését  kapcsolati  tőkéjével,  vonzó  megjelenésével  O.  B.  II.  rendű
vádlott  segíti.  A  vádlottak  ezen  megegyezésének  megfelelően  több
alkalommal került sor tiltott teljesítményfokozó szerek megvásárlására, majd
rendszeres  haszonszerzés  céljából  törekedtek  azok  értékesítésére,  a
készítményeket  vételre  kínálták.

Megjegyzés: Első tárgyalás az ügyben.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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

2018.06.15.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

P. Cs. Nyilvános  rendezvényen
elkövetett  garázdaság
bűntette és más bcs.

2018.06.15. 8.00

Az ügy lényege: 
A vádlott  2017.  április  2.  napján az  Oroszlányban megrendezett  Bokodi  ELE-
Környe SE felnőtt megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzésen vett részt, utóbbi
csapat  játékosaként.  A  labdarúgó  mérkőzés  játékvezetője  a  sértett  volt.  A
mérkőzés közben a vádlott sárga lapos, majd a szintén a Környe SE színeiben
játszó testvére  piros  lapos figyelmeztetést  kapott  a sértettől.  Ekkor  a vádlott

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


indulatosan,  szitkozódva  a  sértett  felé  kezdett  futni,  majd  a  jobb  lábával
megrúgta a sértett bal combját, illetve jobb ököllel egy alkalommal megütötte a
sértett arcának jobb oldalát.  A vádlott ezt követően is  támadólag lépett fel  a
sértett  felé,  azonban  csapattársai  lefogták  és  levitték  a  pályáról.

Megjegyzés: A tárgyaláson esetlegesen ítélet várható.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

