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Garázdaság vétsége 2019.10.01. 8:15 

Az ügy lényege:  

Az ittas állapotban lévő elkövető 2018. október 20-án éjjel egy tatabányai dohánybolt mellett 

az élettársával veszekedett, megrángatta, kétszer ököllel az arcán megütötte és lefejelte. A 

dohánybolt alkalmazottja a vádlottat felhívta a cselekménye abbahagyására, erre az elkövető 

őt is meg akarta ütni, de a megtámadott személy hárított, emiatt az elkövető a földre esett. A 

vádlott felállt, és támadólag megindult az ütést hárító személy felé, azonban a dohánybolt 

másik alkalmazottja a földre vitte. Egy járókelő is felhívta a vádlottat az agresszív magatartása 

abbahagyására, azonban a vádlott a földről felkelve őt is megtámadta, meg akarta ütni, ezért 

a férfi védekezésül szintén a földre szorította. A vádlott a földről felkelve ismét a járókelőre 

támadt, meg akarta ütni, azonban a megtámadott férfi ismét a földre döntötte és ott tartotta 

a rendőrök kiérkezéséig.  

 

Megjegyzés: A bíróság egy tanút hallgat meg, majd esetlegesen ítélet várható.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.01. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2019.10.01. 13:00 

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 aznap délután 290.000,- Ft-ért Tatabányán, 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 egy 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.  
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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, ezen kívül a harmadrendű vádlott 2018. 

március 4-én 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 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, továbbá a bűncselekménnyel szerzett gazdagodást 

az elkövetőktől vonja el. 
 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.02. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
tizenkettedik életévét be 

nem töltött személy 

sérelmére elkövetett 

szexuális erőszak bűntette 

2019.10.02. 8:00 

Az ügy lényege:  

Egy komárom-esztergom megyei általános iskolában heti három alkalommal tartottak 

lábtenisz edzést, melyet – ha a tanár éppen nem ért rá – akkor a vádlott, mint segítő szülő 

tartott meg. Ebben a 2014 és 2018 közötti időszakban a gyerekek ilyenkor a vádlott 

felügyelete, irányítása alatt álltak. A vádlott az iskolában rádiós szakkört is vezetett. Az 

edzések, foglalkozások alkalmával összesen 11 kiskorú, 10 és 13 év közötti fiút zaklatott, 

akiknek több alkalommal benyúlt az alsónadrágjukba azzal az ürüggyel, hogy nyújtás közben 

az izmok feszülését ellenőrzi, illetve a nyújtásban segít. 

A vádlott szexuális közeledése a gyerekeknek negatív lelki élményt okozott. 

Megjegyzés: Ítélet várható. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.03. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2019.10.03. 9:30 
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Az ügy lényege:  

A vádlottak 2018. szeptember 3-án együtt italoztak, majd az elsőrendű vádlott gépjárművével 

Tokod külterületére mentek, ahol elsőrendű vádlottnak egy pincéje van.  A vádlottak közben 

elhatározták, hogy jogtalan eltulajdonítás végett bejutnak egy pincébe és onnan értékkel bíró 

dolgokat vesznek magukhoz. A vádlottak egy hétvégi házba törtek be úgy, hogy a 

másodrendű vádlott a ház tetejére felmászott, majd a tetőn lévő 2 darab cserepet a helyéről 

kiszedte, a cserép alatt lévő tetőfóliát feltépte, majd a lécek között az épületbe bemászott, és 

a bejárati ajtót belülről kinyitva az épületbe beengedte az elsőrendű vádlottat. A vádlottak 

lakásfelszerelési tárgyakat, szerszámokat vettek magukhoz, majd az elsőrendű vádlott 

gépkocsijával azokat magukkal vitték. A vádlottak másnap visszatértek a házhoz, és a már 

nyitott ajtón keresztül egy hűtőszekrényt is elvittek.  

Az elkövetési érték összesen 237.104,-Ft., a lopással okozott kár 93.423,-Ft.  

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

vádlottat végrehajtandó fegyházbüntetésre, a másodrendű vádlottat pedig pénzbüntetésre 

ítélje. 
 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.04. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
halált okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019.10.04. 8:00 

Az ügy lényege:  

Az elkövetők 2018. július 25-én a kora délutáni óráktól Tatabánya utcáin csavarogtak, este 

észlelték az erősen ittas állapota miatt a földön fekvő sértettet. A nő vádlott megfigyelte, hogy 

a sértettnél mobiltelefon és egyéb értéktárgyak vannak, majd felbujtotta a másik két férfi 

vádlottat arra, hogy üssék le a sértettet, ő pedig majd elveszi az értékeit. A sértettet követték, 

aki menekülni kezdett az elkövetők elől. Egy irodaépület előtt az elsőrendű vádlott egy 

alkalommal, nagy erővel, ököllel arcon ütötte a sértettet, aki az ütéstől elesett és a fejét a 

betonba beverte, majd az eszméletét elvesztette. Ezt követően a nő vádlott elvette a sértettől 

a mobiltelefonját, 25.880,- Ft készpénzét, a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját. A 

sértettet bántalmazó elkövetőt a helyszínen elfogták, a másik két vádlott elfogására később 

került sor.  

A sértett a bántalmazás következtében elszenvedett koponya sérülése miatt 2018. augusztus 

9-én a kórházban elhalálozott. 

Megjegyzés: A bíróság a vádlottakat, valamint tanúkat hallgat meg. 
 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

