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Testi sértés bűntette 2019.07.02. 8:00 

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: A bíróság tanút és szakértőt hallgat meg, esetlegesen ítélet várható. 

Információ: Sós Réka – sajtótitkár 
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sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2019.07.02. 11:00 
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Az ügy lényege: 

Az elkövető a kiskorú sértett lánnyal együtt szeretett volna járni, azonban a sértett csupán 

barátként tekintett rá. A férfi 2018. április 18. napján az esti órákban a Bokodot és az 

Oroszlányt összekötő földúton a bokrok közé csalta a sértettet azzal az ürüggyel, hogy 

nézze meg, milyen leadni való rezet rejtett oda. A vádlott a bokor alól kivett egy előzőleg 

oda készített húsklopfolót, ekkor a sértett neki hátat fordított, a helyszínről távozni készült, 

mire a férfi a húsklopfolóval nagy erővel, legalább három alkalommal a fején megütötte. A 

földre került sértettet a férfi fojtogatta, ököllel többször megütötte, majd vele akarata 

ellenére közösült.  

A vádlott ezután sátrat állított fel a helyszínen, és bár a sértett haza akart menni, onnan 

nem engedte el, majd a sértettet még kétszer megerőszakolta.  

A sértettnek az őt ért bántalmazás következtében arccsonttörése, orrcsonttörése és 

testszerte több zúzódása és horzsolása keletkezett, továbbá a nyakát ért szorítás alkalmas 

volt reflexes szívmegállás, azaz halálos eredmény előidézésére is.  

Megjegyzés: A bíróság tanúkat hallgat meg. 

Információ: Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Kábítószer-kereskedelem 

bűntette 
2019.07.03. 8:30 

Az ügy lényege: 

A harmadrendű vádlott 2018. május 10-én megbízta a másodrendű vádlottat, hogy 

vásároljon részére marihuanát azért, hogy más személyek részére értékesítse. A másodrendű 

vádlott az elsőrendű vádlottal vette fel a kapcsolatot, aki ismeretlen személytől 230 gramm 

kábítószert vett meg, amelyet még aznap délután 290.000,- Ft-ért Tatabányán, a 

Dózsakertben adott át a másodrendű vádlottnak.  

A másodrendű vádlott a megvásárolt anyagból 35,4 grammot magának tett félre, a többit a 

gépjárműve utasterébe tette, és találkozót beszélt meg a harmadrendű vádlottal, hogy a 

kábítószert neki átadja. A másodrendű és a harmadrendű vádlottat a kábítószer átadása 

közben, Tatabányán a Jászai Mari úton lévő parkolónál érte tetten a nyomozó hatóság, tőlük 

a kábítószert és a harmadrendű vádlott által vételárnak szánt 290.000,-Ft-ot lefoglalta.   

A lefoglalt kábítószer a csekély mennyiséget mintegy négyszeresen haladja meg, a jelentős 

mennyiség alsó határát nem éri el.  

A harmadrendű vádlott 2016. januárja és 2018. májusa között rendszeresen értékesített 

kábítószert további négy személynek, amelyből 632.000,-Ft. jövedelme keletkezett.  

A vádlottak mindegyike maga is kábítószer fogyasztó személy, ezen kívül a harmadrendű 

vádlott 2018. március 04. napján Tatabánya lakott területén belül úgy vezetett egy 

személygépkocsit, hogy szervezetében a vezetési képességére hátrányosan ható kábítószer 

volt.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az elkövetőket ítélje 

végrehajtandó szabadságvesztésre. 
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Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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