Tatabányai Törvényszék
2021.02.22.-02.26.

2021.02.25.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
testi sértés bűntette

2021.02.25.

09:00

Az ügy lényege:
A vádlott felesége 2019. október 4-én almásfüzitői lakóhelyük lépcsőházában szóváltásba
keveredett az idős sértettel, akit a vita hevében megfenyegetett, hogy ha a férje hazaér,
akkor felküldi a sértetthez. A férfi másnap délelőtt a társasház közös használatú raktárában
volt, amikor a vádlott és a felesége megjelentek, a vádlott rátámadt a sértettre és kiabálva
kérdőre vonta az előző nap történtek miatt. A sértett megpróbálta becsukni a raktár ajtaját,
a vádlott azonban belökte azt és berontott a helyiségbe. Az időskorú sértett félelmében
maga elé kapott egy kisméretű létrát, de a támadást nem tudta elhárítani, a vádlott ököllel
többször arcon ütötte a férfit.
A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett,
azonban a támadott testtájékra és az erőbehatás mértékére figyelemmel a bántalmazás
alkalmas volt súlyosabb arccsonttörés okozására.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a férfi a
bűnösségét az ülésen beismeri, úgy őt a bíróság ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a
közügyek gyakorlásától.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.02.25.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
kábítószer-kereskedelem
bűntette

2021.02.25.

10:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi, aki maga is kábítószer fogyasztó, a 2020. április 20-án történt
elfogását megelőző több, mint egy év alatt rendszeresen vásárolt kannabiszt azért, hogy azt
Tatabánya területén értékesítse ismerősei részére, az így szerzett bevételből jövedelmét
kiegészítse.

A férfi csomagkézbesítőként dolgozott, előfordult, hogy ezt felhasználva adta át a kábítószert
a vásárlóinak. Elfogásakor közel 20 gramm, a lakóhelyén pedig további 272 gramm növényi
törmeléket találtak a rendőrök.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a férfi az
előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való
jogáról, úgy őt a bíróság börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.02.25.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
garázdaság vétsége

2021.02.25.

13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi és élettársa 2020. április 4-én Tatabányán, a Szőlődomb utcában a
járdán haladtak, egymással vitatkoztak. Vita közben az ittas állapotban lévő férfi kiabált a
nővel, miközben őt többször megütötte, kétszer megrúgta. A nő a földre esett, őt a vádlott
mintegy két méteren keresztül a járda melletti fűre húzta. Ezután a férfi az élettársától
eltávolodott, a földre feküdt, a földet ütlegelte, miközben a kiabálást folytatva élettársát
sértegette. A nőnek sérülése nem keletkezett.
Ezt követően a férfi kiment az úttestre, ahova akkor érkezett egy személygépkocsi. A vádlott
ekkor kiabálva az autó felé futott, annak sofőrje vészfékezéssel megállt. A férfi futtában a
gépkocsi motorháza tetejére felugrott. A sofőr a gépjárműből kiszállt, az elkövetőnek
felrótta a cselekményét, amely után a vádlott az úttestet elhagyta.
A vádlott a gépkocsira történt felugrásával a gépkocsin karcolásokat, valamint a motorház
tetején 8 darab, 1-2 mm mélységű horpadást okozott. A rongálással okozott kár: 78.000,- Ft.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat, mint
különös visszaesőt börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.02.26.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
emberölés bűntette

2021.02.26.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi 2019. augusztus 8-án vette feleségül a sértettet, aki albérletben külön
élt. A férj és a feleség tervezték, hogy a nő az első házasságából született gyermekeivel a férfi
tatai ingatlanába költözik, hogy egy családként éljenek. A nő 2019. augusztus 31-én
meglátogatta a férfit, és onnan másnap délután szándékozott elmenni.
A férfi 2019. szeptember 01-jén 18 óra 09 percet megelőzően a tatai ingatlanában minden
különösebb előzmény és ok nélkül egy baltával többször nagy erővel fejen ütötte a feleségét,
majd egy vadászkéssel három alkalommal mellkason szúrta. Az ütések és a szúrások
következtében a sértett a helyszínen az életét vesztette.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje
fegyházbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.02.26.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
közfeladatot ellátó személy 2021.02.26.
elleni erőszak bűntette

10:00

Az ügy lényege:
A vádlottak 2019. január 19-én korán reggel kábítószertől befolyásolt állapotban, az
esztergomi buszvégállomáson buszra akartak szállni, de az műszaki hiba miatt nem indult. A
buszon csak a sofőr és egy segítségére siető kollégája tartózkodott. A vádlottak erről nem
tudtak, ezért kopogtak a busz ablakán, mire a buszban tartózkodó személyek kézjelekkel
tudatták velük, hogy nem lehet felszállni. A két férfi ennek ellenére többször tenyérrel
megütötte a busz első szélvédőjét, belefejeltek az ajtó üvegébe, közben hangosan
szidalmazták a sofőrt.
A buszon tartózkodó egyik férfi a vádlottak magatartása miatt értesítette a rendőrséget, míg
másikuk (a sértett) kinyitotta a busz ajtaját és közölte a vádlottakkal, hogy a busz nem indul
el, nem szállhatnak fel rá. A tájékoztatás ellenére a másodrendű vádlott megpróbált felszállni,
mire a sértett elállta az útját. A másodrendű vádlott erre a sértett felé ütött, aki próbálta
védeni magát. A sértett leszállt a buszról, a vádlottak pedig tovább szidták őt, leköpték és
próbálták megütni. A sértett az ütések egy részét elhárította, de a vádlottaknak néhányszor
sikerült őt háton, combon és karon eltalálni.
Az incidenst látva egy másik buszvezető a sértett segítségére sietett, az elsőrendű vádlottat
elhúzta a közeléből, aki erre visszafordult és vállon ütötte őt.

A vádlottak ezt követően gyalog hazaindultak, de útközben egy másik parkoló buszba és
néhány kerékpárba is többször belerúgtak. A két férfi végül visszafordult, mert a sérelmüket
meg akarták beszélni a buszsofőrökkel. A műszaki hibás buszhoz visszaérve folytatták
erőszakos magatartásukat, a buszsofőrökkel ordítoztak. Az elsőrendű vádlott ismét meg
akarta ütni a sértettet, de elvesztette az egyensúlyát és tévedésből a forgalomirányítót ütötte
fejen, aki épp a vádlottat igyekezett csillapítani. A férfi bocsánatot kért a nőtől, akinek 8 napon
belül gyógyuló sérülést okozott.
A helyszínre érkező rendőrök jelenlétében az elsőrendű vádlott egy alkalommal arcon ütött
egy utast, aki a fenti eset alatt szintén nyugtatni próbálta a vádlottakat.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak a
bűnösségüket az ülésen beismerik, úgy a bíróság az elsőrendű vádlottat ítélje 2 év
börtönbüntetésre, a másodrendű vádlottat pedig 1 év 6 hónap börtönbüntetésre.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

