Tatabányai Törvényszék
2019.10.28 – 10.31.
2019.10.28.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
emberölés bűntette

2019.10.28.

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 élés 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: Ítélet várható.

Információ:

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

2019.10.29.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
kábítószer-kereskedelem
bűntette

2019.10.29.

11:00

Az ügy lényege:
A másodrendű vádlott megegyezett az akkor a tatabányai lakásában házi őrizetben lévő
elsőrendű vádlottal, hogy értékesítés és kisebb részben saját fogyasztás végett kábítószert,
kannabiszt szereznek meg, amelyhez a vételárat az elsőrendű vádlott biztosította.
A megállapodásnak megfelelően 2018. március 20. és 2018. május 8. napja között a vádlottak
naponta egyszer, illetve ezen időszakon belül 2018. április 5. és 20. napja között, valamint
2018. május 8. napján naponta két alkalommal alkalmanként legalább 20 gramm kannabiszt
vásároltak Tatabányán 2.000,-Ft/gramm áron úgy, hogy a kábítószert az elsőrendű vádlott
vagy saját maga, vagy a másodrendű vádlott közreműködésével rendelte meg. Ezt követően
a legtöbb esetben a másodrendű vádlott vette át és szállította az értékesítés céljából
megszerzett kábítószert a házi őrizetben lévő elsőrendű vádlotthoz, annak tatabányai

lakásába, ahol a kábítószert neki átadta. Alkalmanként a vádlottak szállítója maga is
személyesen szállított kábítószert a vádlottakhoz. A másodrendű vádlott a nála jelentkező
vevőket elsőrendű vádlotthoz irányította, ritkább esetben őket maga szolgálta ki. Így a
megszerzett összesen legalább 1340 gramm kannabisz nagyobb részét az elsőrendű vádlott,
kisebb részét a másodrendű vádlott értékesítette ismerőseik részére 2.500,-Ft/gramm áron,
így grammonként 500,-Ft jogtalan haszonra tettek szert. A másodrendű vádlott a
közreműködéséért cserébe naponta 1 gramm kannabiszt kapott saját fogyasztása céljából
elsőrendű vádlottól, illetve a kábítószerből az elsőrendű vádlott is fogyasztott.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta a megkötött egyezség jóváhagyását,
ennek részeként azt, hogy a bíróság az elsőrendű vádlottat 6 év fegyházbüntetésre ítélje és 6
évre tiltsa el a közügyektől. A másodrendű vádlottal szemben az ügyészség indítványozta,
hogy amennyiben a bűncselekmény elkövetését az előkészítő ülésen beismeri, úgy őt a
bíróság 5 év fegyházbüntetésre ítélje és 5 évre tiltsa el a közügyektől.

Információ:

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

