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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: Tanúk és szakértők meghallgatása várható. 

Információ: Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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2019.07.17. 8:00 

Az ügy lényege: 

A járművezetésre jelenleg alkalmatlan vádlott 2017. június 12-én reggel Tatán Naszály 

irányából Tatabánya felé vezette az autóját. A vádlott a Nagykert utca és a Május 1. út 

kereszteződésében egyenesen kívánt tovább haladni, nem észlelve a Május 1. úton a belső 

sávban a megengedett sebességnél gyorsabban, motorral közlekedő sértettet. Emiatt a 

vádlott a kihelyezett „elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla ellenére behajtott a 

kereszteződésbe, ahol nem biztosított továbbhaladási lehetőséget a sértettnek. A sértett 

észlelte a kereszteződésbe szabálytalanul behajtó vádlottat és vészfékezett, de a manőver 
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ellenére a 68-73 km/h-val közlekedő motorral belehajtott a 20-25 km/h-val közlekedő 

autóba. A sértett a motorkerékpárról az autó elé esett, amely maga előtt tolta, majd 

ráhaladt a sértettre.  

A sértett az elszenvedett sérülései miatt 2017. július 15-én a kórházban elhunyt. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az 

ülésen beismerő vallomást tesz, úgy őt a bíróság felfüggesztett szabadságvesztés 

büntetésre ítélje. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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