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Az ügy lényege:
A járművezetésre alkalmatlan vádlott  2017.  június  28-án délután jó látási  és  közepes
forgalmi  viszonyok  mellett  közlekedett  a  nyerges  vontatóból  és  a  hozzákapcsolt
félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel - a járműszerelvényekre előírt 70 km/óra sebesség
helyett - 83-90 km/óra közötti sebességgel Nagysáp lakott területén kívül Bajna felől Tát
irányába. A vádlott által vezetett járműszerelvény előtt, azzal megegyező irányba haladt a
sértett által vezetett menetrend szerint közlekedő, -álló utasokat is szállító- autóbusz 70-
75 km/óra közötti sebességgel. A sértett a biztonsági övét nem használta vezetés közben.
A sértett egy útkereszteződésben balra szándékozott kanyarodni, ezért lassítani kezdte az
autóbuszt.  Ekkor  a  vádlott  által  vezetett  járműszerelvény  mintegy  60-80  méterre,
közelítette meg az autóbuszt, az autóbusz fékezését a vádlott késedelmesen észlelte, és
az autóbusz fékezésének megkezdését követően vészfékezést kezdeményezett. A vádlott
által alkalmazott vészfékezés közben a nyerges vontató elejének bal oldalával, mintegy
160-170  cm-es  oldalirányú  átfedéssel  ütközött  az  időközben  balra  kanyarodását
megkezdő autóbusz hátsó részének.  A nagy erejű erőlökéstől  az autóbusz felgyorsult,
lesodródott az úttestről, majd a jobb oldali elejével, jobb oldala melletti füves területen
talajnak  ütközött.  Ekkor  a  sértett  kizuhant  az  autóbusz  vezetőüléséből,  és  belülről  a
csukott belső ajtónak csapódott, majd az deformálva és kiszakítva kiesett a járműből. A
vezető nélkül  maradt  autóbusz a  bekapcsolt  sebességi  fokozat és  a  járó motor  miatt
önerőből mérséklet sebességgel továbbhaladt, először elejével nekiütközött az út jobb
oldalán  álló  személygépkocsinak,  majd  az  úttest  bal  oldalán  árokba  hajtott,  és  ott
lefékeződve megállt. 
A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket, lábszár és borda törést, külboka zúzott
sebzését, illetve a gerinc II-IV. csigolyájának elmozdulás nélküli ferde törését szenvedte el.
Az autóbusz egyik utasa koponya zúzódást, egy másik pedig lábszár sérülést szenvedett
el, mely sérülések gyógytartama a nyolc napot nem haladja meg.
A vádlott 8 napon belül gyógyuló sérülést, a térdének nyílt sebzését szenvedte el.

Megjegyzés:  A tárgyaláson a bíró a vádlott, a szakértő, valamint tanúk kihallgatását
tervezi. Ítélet várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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06705270968
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Az ügy lényege: 
Az elkövető négy társával 2017. március 27-én, hajnali kettő óra körül körüli időben egy
tatai  családi  házba  tört  be.  A  garázsból  nyíló  szerszámtároló  redőnyét  felhúzták,  a
szúnyoghálót levágták, az ablaküveget beégették, majd az ablakkeretet befeszítették. Az
elkövetők sötét ruhát, símaszkot viseltek, a hálószobában a sértetteket, azaz egy férfit, két
gyermeket és egy nőt gyorskötözővel megkötöztek. Egy elkövető a megkötözött családot
őrizte, miközben társaik a lakásban értékek után kutattak. Egy másik rabló a sértett nőtől
céges iratok és a házban lévő pénz átadását követelte, miközben azzal fenyegette meg,
hogy bántalmazni fogja. Az egyik férfi a megkötözött férfit ököllel többször megütötte,
gyermekei megölésével fenyegette, miközben az értékek átadását követelte. Ugyanez a
férfi az egyik gyermek ujját késsel szurkálta, ezzel akarta rávenni a sértett férfit az értékei
átadására. Az elkövetők végül a családot egy alagsori szobába bezárták, ezt megelőzően
az  ajtó  belső  kilincsét  eltávolították,  ezután  a  lakás  helyiségeit  átkutatták,  a  házból
ékszereket, forint, euró és angol font készpénzt, nagy értékű órákat tulajdonítottak el. Az
ékszerek és órák együttes értéke: 5 millió 819 ezer 976 forint, az eltulajdonított készpénz
együttes értéke 1 millió 885 ezer 522 forint volt.

Megjegyzés: Előkészítő  ülés.  Amennyiben  a  vádlott  beismerést  tartalmazó
nyilatkozatot  tesz,  az  ügy  befejezhető.  Ennek  hiányában  a  bizonyítási  indítványok
megtételére és tárgyalás kitűzésére kerül sor.

Információ: Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
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