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Az ügy lényege:
A vádlott évek óta rendszeres kábítószer fogyasztó, ezért a kábítószert eleinte a saját
fogyasztására  szerezte  be  nagyobb  mennyiségben,  majd  idővel  egyre  szélesebb
körben az ismerőseinek  terjesztette  azt,  először  ingyen,  majd beszerzési  áron.    A
vádlott  által  megszerzett,  értékesített  és  elfogyasztott  kábítószer  együttes
mennyisége mintegy négyszeresen haladja meg a csekély mennyiség felső határát. 

A  vádlott  2018.  augusztus  23.  napján  a  kora  délutáni  órákban  Dömös  belterületén
vezette a rendőri intézkedés alá vont személygépkocsiját. A nyomozó hatóság a gépkocsi
bal első ülés háttámlájának hátsó tárolózsebéből lefoglalt egy digitális mérleget, amelyet
a  vádlott  a  marihuána  adagolásához  használt.  A  vádlott  a  ruházatába  rejtve  tartott
magánál egy műanyag tasakot, amelyben alufóliákba csomagolt kábítószer volt, valamint
a lakásán fém dobozban elrejtve tárolt kábítószert, ezeket a nyomozó hatóság ugyancsak
lefoglalta.

Megjegyzés: Előkészítő  ülés.  Az  ügyészség  a  vádiratban  indítványt  tett  arra,  hogy
amennyiben a vádlott a bűncselekmények elkövetését az előkészítő ülésen beismeri, és
lemond a tárgyaláshoz való  jogáról,  úgy  őt  a  bíróság 3  év börtönbüntetésre,  és  4 év
közügyektől eltiltásra ítélje. 

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

2019.04.26.
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Testi sértés bűntette 2019.04.26. 08:00

Az ügy lényege:
A  férfi  az  élettársával  –  a  későbbi  sértettel  –,  valamint  két  közös  gyermekükkel
Vértesszőlősön lakott. Mivel az együttélésük során többször adódtak problémák, az
asszony szakított a férfival, majd a gyermekekkel együtt 2018. áprilisában elköltözött
a szintén a dűlőben lakó édesanyjához. 

A sértett 2018. május 26. napján szórakozni indult az unokatestvérével, melyről a volt
párja is tudomást szerzett,  aki a féltékenységéből  kifolyólag egész éjjel  virrasztott.  Az
asszony másnap reggel ért vissza, és egyedül elindult az édesanyja otthonába, azonban
ahhoz, hogy hazaérjen, el kellett haladnia a vádlott által lakott családi ház előtt. A férfi
már várta a sértettet az udvaron. A vádlott látta, hogy a sértett az úton közeledik, ezért
megbújt a kerítés melletti bokor mögött. Amikor az asszony odaért, a férfi hirtelen elé
ugrott,  és  a  késsel  egyszer,  kis-közepes  erővel  a  veséjénél  megszúrta.  Ezt  követően
dulakodtak,  melynek  következtében  a  vádlott  halántékon  ütötte  a  sértettet,  akinek
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azonban sikerült a kést kicsavarnia a férfi kezéből, majd elmenekült a helyszínről. 

A  férfi  ezután  bement  a  családi  házba,  és  azért,  hogy  megölje  magát,  kinyitotta  a
gázpalackot,  begyújtotta,  majd a  lángok elé állt,  de végül  kifutott  a házból.  A vádlott
hetekig  a  közeli  erdőben bujkált,  és  egészen addig  szökésben volt,  míg  a  járőrök  őt
elfogatóparancs alapján, 2018. június 6. napján elfogták.

Az  asszonyt  az  unokatestvére  szállította  kórházba.  Az  éles  eszközzel  történő  szúrt-
metszett  bántalmazás jelentős belső vérzéssel,  vagy életfontosságú szerv sérülésével
járó  állapotok  kialakulását  idézheti  elő,  ezért  a  sértettnél  fennállt  a  közvetett  vagy
közvetlen életveszéllyel, esetlegesen halállal járó állapot bekövetkezésének lehetősége.

Megjegyzés: Előkészítő ülés.  A főügyészség indítványozta, hogy ha a férfi  az előkészítő
ülésen  a  bűncselekményt  beismeri,  akkor  3  év  szabadságvesztést  szabjon  ki  vele
szemben a törvényszék.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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Testi sértés bűntette 2019.04.26. 13:00

Az ügy lényege:
A  sértettek  2017.  november  1-jén  délelőtt  elmentek  az  egyik  sértett  testvéréhez,
annak tatabányai  lakásába,  hogy  megünnepeljék  a  születésnapját.  Ekkor  a  házban
tartózkodott  még  a  sértett  testvérének  élettársa  is,  a  vádlott.  Ők  négyen  italozni
kezdtek  a  lakás  egyik  szobájában.  Délután  a  sértett  testvére  és  a  vádlott
összevesztek, a nő közölte a vádlottal, hogy már nem szereti, költözzön el. A vádlott
emiatt feldúlt állapotba került, kilépett a konyhába, felkapta a konyhaszekrényen lévő
kést és visszalépett a szobába, majd a nő felé fordult és a késsel több alkalommal, a
mellkasa magasságában kis erővel a sértett felé szúrt, közben azt kiabálta neki, hogy
„Megöllek!”.  A  sértett  védekezésképpen  belenyúlt  a  pengébe,  így  a  szúrások  nem
érték el. A következő mozdulattal a vádlott a szoba ajtajával szemben lévő falnál álló
férfit arrébb lökte, majd az élettársa testvérére támadt, két alkalommal szúrt felé a
késsel és azt kiabálta, hogy „Megdöglötök!” A két férfi ártalmatlanította a vádlottat, a
nő pedig értesítette a rendőrséget. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az
előkészítő ülésen beismeri  a bűncselekmény elkövetését, abban az esetben halmazati
büntetésként 3 év szabadságvesztést szabjon ki a törvényszék.

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