2019.06.17.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Tatabányai Törvényszék
2019.06.17. – 06.21.

Halálos közúti baleset
gondatlan okozásának
vétsége

2019.06.17.

8:00

Az ügy lényege:
a jármű vezetésekor 20. életévét még be nem töltött vádlott 2017. december 9-én
éjszaka, derült időben, a kiépített működő közvilágítás miatt jó látási és közepes forgalmi
viszonyok mellett, az adott útszakaszra megengedett 50 km/óra sebesség helyett
mintegy 93-96 km/óra sebességgel közlekedett személygépkocsival Tatabánya lakott
területén, a Köztársaság útján.
A vádlott haladása során a kijelölt gyalogos átkelőhelyet nem fokozott óvatossággal és
nem olyan sebességgel közelítette meg, hogy a járművel az elsőbbségadási
kötelezettségének eleget tudjon tenni, ezért nem tudott megállni az autóval az úttestre
lépő sértett előtt. A vádlott észlelte az úttestre lépő sértettet, azonban késedelmesen
alkalmazott vészfékezést, majd a belső forgalmi sávban nekiütközött a sértettnek. A
sértett a balesetben elszenvedett sérülései következtében elhunyt.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványt tett arra, hogy a Tatabányai
Járásbíróság a vádlottat fogházbüntetésre, valamint a közúti járművek vezetésétől
hosszabb időre történő eltiltásra ítélje, amennyiben az előkészítő ülésen a
bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy a szabadságvesztés tartamát 2 évben állapítsa
meg.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2019.06.17.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Rablás bűntette

2019.06.17.

13:00

Az ügy lényege:
Az alkoholos befolyásoltság alatt álló vádlottak 2018. szeptember 5-én éjjel egy
tatabányai társasház lépcsőháza előtt, az utcán egy szál cigarettát kértek a sértettől, majd
az elsőrendű vádlott felszólította, hogy ürítse ki a zsebeit és adja át az állítólagosan nála
lévő drogot, ellenkező esetben „elvágja a torkát”.
A sértett átadta az elsőrendű vádlottnak a zsebében lévő három szál cigarettát és az
öngyújtóját. Ezt követően az elsőrendű vádlott a sértett nadrágzsebét megkocogtatta,
majd ismételten megfenyegette a sértettet azzal, hogy amennyiben a zsebében lévő
dolgot nem adja át, „elvágja a torkát”. A másodrendű vádlott ismét megerősítette a
sértettben a fenyegetés komolyságát, így a sértett átadta a 28.000,-Ft értékű
mobiltelefonját a benne lévő SIM kártyával az elsőrendű vádlottnak, aki azt továbbadta a
másodrendű vádlottnak, majd mindketten elindultak a helyszínről. Pár lépést követően a
vádlottak visszaléptek a sértett felé, majd az elsőrendű vádlott számon kérte a sértettet,
hogy hol van a mobiltelefonjának a papírja. A sértett azt felelte, hogy az nincs meg, mire
az elsőrendű vádlott a pólójánál fogva a lépcsőház ajtajának nyomta a sértettet és
megrúgta a lábát, majd egy alkalommal a lépcsőház ajtajába ütött, illetve egy

alkalommal, ököllel gyenge erővel megütötte a sértett állát.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványt tett arra, hogy a bíróság a
vádlottakat börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, amennyiben a vádlottak az
előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismerik, úgy a szabadságvesztés
mértékét elsőrendű vádlottal szemben 3 év 6 hónap, míg a különös visszaesőnek
minősülő másodrendű vádlottal szemben 5 év tartamban állapítsa meg.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2019.06.18.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Állatkínzás vétsége

2019.06.18.

8:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2018. szeptember 08. napján az esti órákban kisbéri házának
teraszán észlelt egy kismacskát, amelyet úgy próbált meg onnan elzavarni, hogy felkapott
egy nagyméretű fakanalat, amellyel háromszor a macska fejére ütött. Az ütés
következtében a macska elfeküdt.
A macska bántalmazását észlelte annak tulajdonosa, a vádlott szomszédja, aki számon
kérte az elkövetőt. A vádlott ekkor a földről felvette a kismacskát, és a háza mögötti gazos
területre dobta.
A kb. 2 hónapos korú házi macskát annak tulajdonosa kórházba vitte, azonban az állat
olyan súlyos agyi sérüléseket szenvedett, amely miatt elaltatták.
Megjegyzés: Esetlegesen ítélet várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2019.06.20.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Gyermekpornográfia
bűntette

2019.06.20.

9:00

Az ügy lényege:
a vádlott 2017. május 28-a és 2018. július 11-e között rendszeresen töltött le az
internetről 18. életévüket be nem töltött személyeket ábrázoló olyan fényképfelvételeket
és videófelvételeket, amelyek pornográf tartalmúak. A fényképeket, melyek száma
meghaladta a 9.000 darabot, valamint a több mint 100 darab videófilmet a vádlott
esztergomi otthonában, mobiltelefonjain tárolta.
Ezen túlmenően a vádlott 2018. május 20. napján Esztergomban egy alkalommal saját
maga is készített a mobiltelefonjával 4 db pornográf felvételt egy 12 év alatti sértettről a
sértett ruhája alól. A vádlott ekkor egy alapítványnál dolgozott karbantartóként, valamint
gépkocsi vezetőként, és munkájának ellátása során ismerte meg a sértettet. A vádlott
ezeket a fényképfelvételeket is mobiltelefonján tárolta.

A vádlottat korábban erőszakos közösülés bűntette, szemérem elleni erőszak bűntette és
gyermekpornográfia bűntette miatt a bíróság 6 év fegyházbüntetésre ítélte, mely
büntetésből 2017 májusában szabadult feltételes kedvezménnyel.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal
szemben a 6 év körüli középmértéket jelentős mértékben meghaladó börtönbüntetést
szabjon ki és a vádlott korábbi büntető ügyéből engedett feltételes szabadságot
szüntesse meg.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2019.06.21.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Garázdaság bűntette

2019.06.21.

8:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2018. július 9-én reggel, Oroszlányban, az egyik társasház előtt találkozott a
haragosával, akit arra kért, hogy menjenek az épület mögé. Miután mindketten a lakóház
mögötti rész felé tartottak, a vádlott az engedéllyel tartott gáz-riasztó fegyverét a
ruházatából hirtelen elővette, és azzal egyszer, 1-2 méter távolságból, testi sértés
okozásának szándéka nélkül, megfélemlítési célból a vele szemben álló férfi irányába lőtt,
majd a távozni szándékozó férfi irányába hátulról, felfelé tartó csővel adott le egy
figyelmeztető lövést.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását
indítványozta a beismerő vallomást tevő vádlottal szemben.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2019.06.21.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Emberölés bűntette

2019.06.21.

8:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2017 áprilisában egy internetes társkeresőn ismerkedett meg a sértettel. Ezt
követően többször találkoztak, a vádlott szerelmes lett a sértettbe, a sértett azonban csak
barátként tekintett rá. 2017. augusztus 6-án este a sértett átment a vádlotthoz és hajnalig
beszélgettek. A sértett hajnalban lefeküdt aludni, a vádlott pedig – mivel nem tudta
elfogadni, hogy a sértett barátként tekint rá – elhatározta, hogy megöli. A vádlott a
garázsból bevitt egy baltát, amivel a sértett fejét egy alkalommal közepes erővel
megütötte. A sértett ekkor nyöszörögni kezdett, mire a vádlott még legalább hat
alkalommal a balta él- és fokrészével megütötte őt, egészen addig, amíg a sértett már
nem mozdult és nem adott életjelet. A vádlott azt hitte, hogy a sértett meghalt, ezért

elhagyta a házat és a napot kerékpározással töltötte. A vádlott abban a hiszemben, hogy
a sértett meghalt, 2017. augusztus 7-én este feladta magát a rendőrségen. A helyszínre
érkező járőrök megállapították, hogy a sértett még él, mentőt hívtak hozzá. A sértett
életét a kórházban sikerült megmenteni, azonban az őt ért bántalmazás következtében
maradandó fogyatékosságot okozó sérülései keletkeztek.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Információ:

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

2019.06.21.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Szexuális erőszak bűntette

2019.06.21.

10:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2009-ben született kislányának barátnője a szintén 2009-ben született sértett. A
vádlott lányának édesanyja megkérte a sértett szüleit, hogy a kislány elmehessen velük a
tatabányai élményfürdőbe. 2018. szeptember 23-án a sértett a vádlottal és annak
családjával elment a fürdőbe, ahol a nap folyamán a vádlott többször is megpuszilta a
sértett hasát, illetve arcát. Délután, mielőtt hazaindultak volna a fürdőből, amíg a vádlott
élettársa wc-re ment, addig a vádlott a sértettet magával vitte zuhanyozni. A vádlott
bekísérte a mozgáskorlátozottaknak fenntartott mosdóba a 8 éves sértettet, meztelenre
vetkőzött és megmosdatta a szintén meztelen sértettet. A sértett testének törölgetése
közben a vádlott többször megpuszilta a sértett hasát és nemi szervét. A vádlott ezek
után megkérte a sértettet, hogy senkinek ne mondja el ami köztük történt.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Információ:

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

