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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

tizenkettedik életévét be 
nem töltött személy 
sérelmére elkövetett 
emberölés bűntettének 
kísérlete és más bcs.

2018.01.14. 8:00

Az ügy lényege:
K.-né M. M. I. rendű vádlottnak két gyermeke van, egyikük 2012-ben, másikuk 2014-
ben  született.  M.  Cs.  II.  rendű  vádlott  az  I.  rendű  vádlott  édesapja,  aki  2012  óta
cselekvőképességét  korlátozó  gondnokság  alatt  áll,  2015.  évtől  a  Komárom-
Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény ellátottja.
Az  I.  rendű  vádlott  elhatározta,  hogy  ráveszi  a  könnyen  befolyásolható  II.  rendű
vádlottat,  hogy  a  gyermekét  ölje  meg.  Ennek érdekében az  I.  rendű vádlott  hamis
indokkal  telefonon  felhívta  a  II.  rendű  vádlottat  azzal,  hogy  2017.  augusztus  13.
napján 13 óra körüli időben találkozzanak a tatai buszvégállomáson, azért, hogy a II.
rendű vádlott segítsen neki kályhaszerelőt keresni. 
Az  I.  rendű  vádlott  ezen  a  napon  a  táskájába  készített  egy  konyhakést  és  egy
húsklopfolót,  majd  két  gyermekével  a  féltestvéréhez  ment,  ahol  a  féltestvére
felügyeletére  bízta  nagyobbik  gyermekét,  azzal  a  hamis  indokkal,  hogy  a  kisebbik
gyermekkel a kórházba kell mennie.
Az  I.  rendű  vádlott  ezután  a  tatai  buszvégállomásra  ment,  babakocsiban  vitte
magával  kisebbik  gyermekét.  Itt  találkozott  a  II.  rendű  vádlottal,  akivel  együtt
elindultak a Cseke-tó felé. Útközben egy boltnál megálltak és az I. rendű vádlott 2 db
sört, 2 db féldeciliteres konyakot és 1 liter bort vásárolt azzal a céllal, hogy a II. rendű
vádlottat leitatja. Amikor a vádlottak és a babakocsiban ülő sértett kiértek a Cseke-
tóhoz, ott egy padon leültek és a II. rendű vádlott elfogyasztotta az I.  rendű vádlott
által  megvásárolt  italokat.  Miután  kb.  1  óra  időtartam  alatt  a  II.  rendű  vádlott  az
összes szeszes italt megitta, az I. rendű vádlott felszólította a II. rendű vádlottat arra,
hogy a velük lévő sértettet fojtsa meg, azt állítva, hogy a gyermek nem az ő lánya.
A vádlottak ekkor  egy  fás-bokros részhez tolták a  babakocsiban ülő sértettet,  az  I.
rendű vádlott pedig tovább haladt annak érdekében, hogy figyelje, jön-e valaki. A II.
rendű vádlott a babakocsiban ülő sértett nyakát körülbelül 40-50 másodpercen át, kis
erővel,  két  ujjal  szorítani  kezdte,  azonban amikor  látta,  hogy a  sértett  arca kékülni
kezd, a bűncselekmény folytatását önként abbahagyta.
A sértett a fojtogatás következtében az arcán, a fejbőrén és részben a nyak területén
bőr alatti,  pontszerű bevérzéseket  szenvedett  el.  Amennyiben a II.  rendű vádlott  a
sértett  nyakának  szorítását  hosszabb  ideig  végezte  volna,  az  agy  vérellátási
zavarának következményeként a sértett halála következett volna be. 

Megjegyzés: A tárgyaláson tanú meghallgatások után perbeszédek várhatók.

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

Felfegyverkezve, a 
bűncselekmény 
felismerésére vagy 
elhárítására idős koránál 
fogva korlátozottan képes 
személy sérelmére 
elkövetett rablás bűntette és 
más bűncselekmények

2019.01.16. 8:00

Az ügy lényege:
Az I. és a II. rendű vádlottak 2017. december 20. és 21. között egy ácsi családi házhoz
mentek, ahova teraszajtó befeszítésével bementek és onnan különböző dolgokat, többek
között egy motoros láncfűrészt, egy laptopot és készpénzt tulajdonítottak el,  összesen
több mint 200 ezer forint értékben. 
Az I. és a II. rendű vádlottak 2017. december 25-én éjjel az időskorú, rossz egészségügyi
állapotban lévő 88 és 85 éves sértettek ácsi családi házába az egyik ablak benyomásával
bementek,  eközben a sértettek aludtak.  Az egyik sértett  arra ébredt,  hogy az I.  rendű
vádlott fején egy maszkkal, jobb kezében egy lámpával és egy késsel bement a szobába
és a  konyhában lévő széf  kódját  követelte,  miközben a II.  rendű vádlott  megpróbálta
felfeszíteni  a  széfet.  A  sértett  megpróbált  felkelni  az  ágyból,  de  az  I.  rendű  vádlott
visszanyomta az  ágyra.  A sértett  nem mondta  meg a  széf  kódját,  emiatt  az  I.  rendű
vádlott kiment a konyhába és ő is megpróbálta felfeszíteni azt. Eközben a II. rendű vádlott
bement  a  sértettekhez  a  szobába,  ahol  az  idősebbik  sértettet  egy  alkalommal  állon
ütötte.
A vádlottaknak a széfet nem sikerült feltörniük, így elmenekültek a helyszínről, azonban
mielőtt  távoztak,  a  II.  rendű vádlott  a  85 éves sértett  nyakából  letépte 51.890.-  forint
értékű arany nyakláncát a hozzá tartozó 31 ezer forint értékű medállal együtt.

Megjegyzés: A tárgyaláson tanúk meghallgatása, valamint ítélet várható.

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

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

Új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés bűntette

2019.01.17. 8:00

Az ügy lényege:
A  vádlott az  elmúlt  öt  évben  2018.  márciusig  Lábatlanon  és  Tardoson  rendszeresen
értékesített  „kristály”  formájában  katinon  vegyületet  tartalmazó  anyagot.  A  vádlott
vevőköre 8 fogyasztóból állt, akik részére legkevesebb 489 adagot értékesített, egy adag
árát  előbb  3000,-Ft,  majd  5000,-Ft,  végül  6000,-Ft-ban  állapította  meg.  A  vádlott
legkevesebb 2.411.000,-Ft jövedelemre tett szert. 

A vádlott 2018. március 24. napján 19 óra 20 perckor a Bajót és Lábatlan között vezette a
személygépkocsiját,  amikor  a  rendőrjárőrök  ellenőrzés  alá  vonták,  és  a
személygépkocsiban  lefoglalták  az  ott  elrejtett,  összesen  99,19  gramm  nettó  tömegű
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kristályt. A lefoglalt anyag katinon nevű, csekély mennyiséget meghaladó új pszichoaktív
anyagot tartalmaz.

Megjegyzés:  Előkészítő  ülés,  melyen  esetlegesen  ítélet  születhet.  Az  ügyészség  a
vádiratban arra tett indítványt, hogy a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottat a
bíróság  börtönbüntetésre,  a  közügyektől  eltiltásra,  valamint  2.411.000,-Ft  összegű
vagyonelkobzásra ítélje.

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

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