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2022.06.08. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
segítségnyújtás 

elmulasztásának bűntette 

2022.06.08. 08.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési 

képességgel csak részben rendelkező vádlott 2020. március 5. napján 8 óra 40 perckor derült 

időben vezette a munkáltatója tulajdonát képező, vontatóból és félpótkocsiból álló 

járműszerelvényt Tata lakott területén, a Május 1. úton. A vádlott a közlekedése során az 

általa vezetett járműszerelvénnyel a belső forgalmi sávból a külső forgalmi sávba kívánt 

áthaladni. A vádlott ezen irányváltoztatása során nem biztosított elsőbbséget a vele azonos 

irányban, szabályosan haladó, sértett által vezetett személygépkocsinak, és a nyerges vontató 

jobb oldali első részével nekiütközött a személygépkocsinak. Az ütközés jelentős 

hanghatással, valamint mindkét jármű horzsolásos rongálódásával járt. A baleset 

következtében a sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülést, bordazúzódást szenvedett el. A 

vádlott az ütközés észlelését követően járműszerelvényével megállt, azonban nem győződött 

meg a sértett esetleges sérüléseiről és arról, hogy részére segítséget szükséges-e nyújtani, 

valamint a balesetet a rendőrség vagy a mentőszolgálat felé sem jelentette, járművével 

tovább közlekedett. 

Megjegyzés: Első tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás kezdetét veszi. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 

 
2022.06.08. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberölés előkészülete 

bűntette 

2022.06.08.  09.00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott ötvözött hasadásos elmebetegségben és személyiségzavarban 

szenved. A vádlottat 2021. február 02. napján a Tatabányai Járásbíróság cselekvőképességet 

korlátozó gondnokság alá helyezte, több ügycsoport – többek között az ingó és ingatlan 

vagyonnal történő rendelkezés, illetve a munkaviszonyból származó jövedelmének 50%-át 

meghaladó jövedelemmel való rendelkezés – vonatkozásában. A vádlottban az a 

meggyőződés alakult ki, hogy a gondnokság alá helyezési eljárás célja a vagyonától való 

megfosztás – s mivel úgy gondolta, hogy összefüggés van a polgári eljárás és a rendszeres 
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kábítószer birtoklása miatti büntetőeljárások között - elhatározta, hogy ezen hivatásrendek 

tagjain – a bírókon, ügyészeken, rendőrökön és a gyámügyeseken - bosszút áll. A vádlott 2021. 

július 23. napját megelőző hetekben pártfogójával tudatta, hogy a fenti hivatásrendek tagjai 

közül több embert megöl. A pártfogójával 2021. július 22. napján történt személyes 

találkozásakor elmondta azt is, hogy vásárolt egy olasz gyártmányú éles katonai gyakorló 

lőfegyvert és ahhoz lőszert, amivel revansot fog venni; továbbá be akar szerezni egy 

gépkarabélyt és azzal több embert fog megölni, bemegy a Kormányhivatalba és válogatás 

nélkül minden köztisztviselőt meg fog ölni, nem érdeklik a civilek sem, csak az, hogy minél 

több ember meghaljon.  

A vádlott 2021. július 22. napján több SMS üzenetben megfenyegette az édesanyját is, 

valamint az üzeneteken túl a telefonban azt mondta neki, hogy „Te voltál, aki rám küldted a 

gyámhatóságot, és meg foglak ölni, elvágom a torkod”.  A vádlott fenyegetései a sértettben 

komoly félelmet keltettek. 

A vádlott 2021. február 21. napján 22 óra 33 percet megelőzően, ismeretlen helyen 

ismeretlen személytől kábítószert szerzett meg és fogyasztott el. Az intézkedés során a férfi 

ruházatában talált és lefoglalt 12,79 gramm tömegű anyag etil-hexedront tartalmazott. A 

lefoglalt kábítószer legkevesebb 10440 mg tiszta hatóanyagnak felel meg, ami az egyszeri 

dózis 261-szerese, a jelentős mennyiség alsó határát meghaladja.  

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

fegyházbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.06.08. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság vétsége 2022.06.08. 13.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2018. július 9-én a Bécsből Budapestre tartó vonaton utazott. Mivel 

a férfi érvényes menetjeggyel nem rendelkezett, ezért az ellenőrzés elkerülése érdekében a 

szerelvény mosdó helyiségébe zárkózott. A jegyvizsgálást végzők észlelték a hosszabb ideje 

zárt mosdót, ezért a kabin ajtaját kinyitották. A vádlott megtagadta a személyazonosságának 

igazolását, amikor pedig felszólították a vonat elhagyására, agresszív lett és a jegyvizsgálókat 

hangosan, trágár kifejezésekkel szidni kezdte, veréssel fenyegette őket, majd öklével a vonat 

oldalát kezdte ütni.  

Megjegyzés: Tárgyalás, amelyen esetlegesen ítélet várható.  
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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