Tatabányai Törvényszék
2018.01.29.-02.02.
2018.01.29.

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
5.B.
238/2017.

B. V. É.

Az épület rendelkezésre
bocsátásával elkövetett
prostitúció
elősegítésének bűntette

2018.01.29.

8.00

Az ügy lényege:
A vádlott 2016-ban Komáromban az általa képviselt egyesület nevében a
bérbeadótól havi 60.000.-forint összegű bérleti díjért bérbevette a
Komáromban található társasházi lakást. A vádlott ezt követően az ingatlant
napi 10.000.-forintért prostitúciót folytató személyek részére rendelkezésre
bocsátotta.

Információ:

Megjegyzés: A vádlott előzetesen, alapos okkal kimentette távolmaradását,
ezért a tárgyalás elhalasztásra került.
dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.01.29.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 37. tárgyalóterem
4.B.161/2017.

J. Cs.

Rablás bűntette

2018.01.29.

8.30

Az ügy lényege:
J.CS. vádlott munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezik, magát
bűncselekmények elkövetéséből tartja fenn, rendszeres haszonszerzésre
törekedve
az
alábbi
bűncselekményeket
követte
el.
H.J. sértett 2016. szeptember 30. napján 18-19 óra körüli időpontban
barátaival Tokodaltárón található parkban tartózkodott. J. Cs. vádlott odament
a sértetthez és pénzt kért tőle azzal az indokkal, hogy a gyereke beteg és
gyógyszert kell vennie neki. J.Cs. vádlott erőszakosan, agresszíven lépett fel, a
fiatal sértettel szemben, öklét a sértett arca felé emelte, miközben azt
hajtogatta, hogy adjon neki pénzt. A sértett J. Cs. vádlott fellépésétől megijedt,
megdermedt és ennek hatására 500,-Ft-ot adott át a vádlottnak. A vádlottnak
ez nem volt elég, továbbra is pénzt követelt, miközben ordított, a parkban lévő
asztalt ütötte az öklével, és azzal fenyegette a sértettet, hogy adjon neki pénzt
mert különben megveri, majd felszólította a sértettet, hogy rakja ki az asztalra
a telefonját és adja oda neki. A sértett nem akarta átadni LG G3 típusú

telefonját, mire a vádlott megfenyegette azzal, hogy amennyiben nem adja át,
megveri. A sértett a fenyegetések hatására kitette az asztalra a telefonját, amit
a vádlott elrakott. A sértett ekkor könyörögni kezdett a vádlottnak, hogy adja
vissza a telefont, aki közölte, ha ad még pénzt neki visszaadja a telefonját. H.J.
sértett ekkor barátjával elment pénzért, majd 1.000.- Ft-ot adott át a korábbi
fenyegetések hatására a vádlottnak, aki ennek fejében a sértett telefonját
visszaadta. Az átvett összesen 1.500,-Ft készpénzt pedig jogtalanul
eltulajdonította.
Megjegyzés : Tanú
tárgyaláson.
Információ:

meghallgatása,

CD

felvétel

lejátszása

várható

a

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.01.30.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 3. tárgyalóterem
Ö. D. és társai

bűnszövetségben
elkövetett
kábítószerkereskedelem
bűntette

2018.01.30.

8.00

Az ügy lényege:
Ö. D. I. r. és C. D. J. II. r. vádlottak 2016. éveben megállapodtak egymással,
hogy anyagi haszonszerzés végett- részben saját kábítószer fogyasztó
életmódjuk
finanszírozására
rendszeresen
közösen
vásárolnak,
feldolgoznak és Tatabánya területén herbál néven értesítenek bódító
hatású – akár kábítószernek minősülő – anyagokat ismerőseik részére.
Ö. D. I. r. és C. D. J. II. r. vádlottak ezen megállapodásuknak megfelelően 2016.
évben októbere 11. napjáig több alkalommal, heti kétszeri rendszerességgel
együtt, közös pénzükből vásároltak bódító hatású anyagokat értékesítési céllal
ismeretlen személyektől. Az így megszerzett ABD-FUBINACA tartalmú anyag
egy részét feldolgozás nélkül, másik részét közösen használt lakásukon
közösen feldolgozva növényi anyagra felhordva herbal néven ismerőseiknek
lakásukon, illetve annak környékén árusították, esetenként nekik abból
ingyenesen
is
adtak
át.
Az Ö. D. I. r. vádlott és C. D. J. II. r. vádlott által értékesítés végett megszerzett
ADB-FUBINACA tartalmú anyagra, és a már általuk forgalomba hozott,
értékesített mennyiségből a fogyasztoktól lefoglalt anyagokra figyelemmel az
Ö.D. I. r. vádlott és C. D. J. II. r. vádlott által értékesítés végett megszerzett
anyag ADB-FUBINACA hatóanyag bázis tartalma összesen legalább 7, 7649
gramm, mely a csekély mennyiség felső határának 1109,27 %-a.
2)
C. D. J. II. rendű és Ö.D. I. rendű vádlottak 2016. évben május hónaptól napi

rendszerességgel adtak el közösen használt lakásukon illetve annak környékén
1-1 gramm bruttó tömegű bódító hatású anyagot, közöttük ADB-FUBINACA-t
tartalmazó kristályos anyagot és herbált V. D. III. rendű vádlott részére.
Megjegyzés : vád ismertetése, vádlottak kihallgatása
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.01.30.

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 3. tárgyalóterem
T. R.
6.B.102/2016.

Szexuális erőszak
bűntette

2018.01.30.

9.30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2016. április 17-én 1 óra körüli időben az alvó
kiskorú sértettel – akaratnyilvánításra képtelen állapotát kihasználva –
közösült.
Megjegyzés : Az ügyben a 9. tárgyalási napot tartja a bíróság, a tárgyaláson a
sértett, a tanúk és a vádlott szembesítését kísérli meg a bíróság a felmerült
ellentétek tisztázása végett.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

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

2018.01.30.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG –
M. B.

Súlyos testi sértés
bűntette

2018.01.30.

8.00

Az ügy lényege:
V. O. M. sértett 2016. február 20. napján, 14 óra körüli időben az
Esztergomban, a buszpályaudvar várótermében tartózkodott. A sértettet 14
óra 05 perc körüli időben Sz. J., mivel a sértett megfogdosta a lányát, egy
alkalommal, dühében, személyes konfliktus miatt tenyérrel arcon ütötte, majd

elhagyta a várót. Ezután V. O. M. sértett a váróteremben tartózkodó, számára
ismeretlen fiatalokkal kötözködni kezdett, majd üldözni kezdte a 4 főből álló
társaságot. A társaság egyik tagja, kk. K. K. 14 óra 15 perc körüli időben, a
pályaudvar közelében találkozott ismerősével, M. B. vádlottal, akinek
beszámolt a történtekről, emiatt a vádlott a váróterem felé indult, hogy
kérdőre vonja V. O. M. sértettet. M. B. vádlott 14 óra 25 perc körüli időben
érkezett meg a váróterembe, ahol szóváltásba keveredett a sértettel, ennek
során a vádlott egy alkalommal, ököllel, közepes erővel megütötte V. O. M.
sértett száját, aki az ütéstől a földre esett és elvesztette az eszméletét. Ezt
követően a vádlott elhagyta a várótermet, a később magához térő V. O. M.
sértett kérésére pedig a forgalmi irodában dolgozó T. N. A. értesítette a
mentőket.
V. O. M. sértett a vádlott általi bántalmazás következtében a jobb alsó 2.
metszőfog gyökerétől a mandíbula csúcsáig húzódó törést szenvedett el, mely
sérülés gyógytartama a 8 napot meghaladja, a tényleges gyógyulás ideje kb. 4
hétben határozható meg.
M. B. vádlott a terhére rótt bűncselekmény elkövetését beismerte.
Megjegyzés : A tárgyaláson a vádlott kihallgatása várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.01.30.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 37. tárgyalóterem
B.190/2017.

N. T. R.

Rablás bűntette

2018.01.30.

13.00

Az ügy lényege:
N.T.R. vádlott 2013. decemberében kölcsönkért N.K.-tól 60.000,- Ft-ot. N.K.
2014. február 4-én megjelent gépkocsival N.T.R. vádlott lakóhelyén és
megkérdezte tőle, hogy szeretné-e letudni a tartozását. A vádlott igent
mondott, ezért N.K. megkérte, hogy "menjen el vele egy üzletbe" és szálljon
be a kocsiba. N.K. utasítása alapján Budapestre utaztak, ahol találkoztak két
ismeretlen férfivel, akikkel együtt utaztak Dorogra. A járműben a két
ismeretlen megbeszélte, hogy Dorogon idős emberektől fogják készpénzüket
és ékszereiket eltulajdonítani, a lakáshoz tartozó megszakítót a
villanyóraszekrényben lekapcsolják, a telefonkábelt is eltépik a segélykérés
megakadályozása céljából. N.T.R. vádlott ekkor megtudta, hogy bűncselekmény
elkövetése útján fognak közösen pénzt szerezni.
A gépkocsival Dorogon leparkoltak, N.K., továbbá N.T.R. vádlott, valamint a
gépkocsiban utazó egyik ismeretlen személy a 84 és 81 éves sértettek házához
mentek, negyedik ismeretlen társuk a gépkocsiban várakozott.
N.K. a villanyóraszekrényben a megszakítót lekapcsolta. Mivel a lakásban

emiatt nem volt villamos áram, B.J. sértett kilépett a házból és felkapcsolta,
majd visszament, de, nem volt biztos abban, hogy a villanyóraszekrény ajtaját
bezárta, ezért újra kilépett. Ekkor a vádlottal lévő ismeretlen elkövető B.J.
sértettet a lakás padlójára lökte, majd ököllel arcon ütötte és egy kb. 10 cm-es
pengehosszúságú kést a sértett feje mellé téve megkérdezte tőle, hogy "hol
van a pénz és az arany." Ezalatt N.T.R. vádlott és N.K. a lakásba bementek.
N.K. elkezdte átkutatni a lakást, mialatt N.T.R. vádlott a sértetthez lépett, az
arcára egy pulóvert szorított és azt kérdezte tőle: „hol van a pénz, hol van az
arany, mondd meg, vagy meghalsz.” A sértett megmondta, hogy hol tartják a
pénzüket, majd azt is, hogy a szobában a pulóverjei alatt egy kis dobozban
tárolja az ékszereit. Mindeközben a lakásban tartózkodó elkövetők közül az
egyik személy elvágta a telefonkábelt is, mellyel megakadályozta sértettet
abban, hogy gyorsan segítséget tudjon kérni miután a lakást elhagyták.
A két vádlott és ismeretlen társuk a sértettek tulajdonát képező összesen
205.000,-Ft készpénzzel, valamint 245.640,- Ft értékű ékszerrel távoztak a
lakásból.
Megjegyzés: A tárgyaláson érdemi befejezés várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.01.31.

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 5. tárgyalóterem
A. B.
5.B.
167/2017.

Közúti veszélyeztetés
bűntette és más
bűncselekmény

2018.01.31.

8.00

Az ügy lényege:
A vádlott érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik és jelenleg a
gépjárművezetésre egyéni pszichológiai jellemzői miatt alkalmatlan. A vádlott
2015. december 31. napján éjszaka ittas állapotban közlekedett a tulajdonában
lévő - a forgalomból ideiglenesen kivont - személygépkocsival Bábolna felől
Ászár irányába. A gépjárműben 5 utas utazott a vádlottal együtt. A vádlott és a
sértettek nem használták a biztonsági öveiket. A vádlott 90-100 km/h közötti
sebességgel haladt, miközben a sértettek ijesztgetése céljából az egyenes
vonalú útszakaszon hirtelen végzett ellentétes irányú mozdulatokkal rángatni
kezdte a jármű kormányát. A hirtelen végrehajtott kormány mozdulatok miatt
a személygépkocsi az úttestnek jobb oldali szélére sodródott és a vízelvezető
árokba csapódott. A balesetben a vádlott és 4 utasa 8 napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett, az egyik sértett sérülése életveszélyesnek minősült.
Megjegyzés : Az ügyben az első tárgyalásra kerül sor, a bíróság kihallgatja a
vádlottat, tanúkat és meghallgatja a szakértőket.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.02.01.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 1. tárgyalóterem
44.B.133/201
6

R. O. és 3 társa

Kifosztás bűntette és
más

2018.02.01.

8.00

Az ügy lényege:
A bejelentett munkahellyel és legális jövedelemmel nem rendelkező I. r. vádlott
2015. február-március hónapokban Tatabánya területén rendszeresen követett
el jogtalan haszonszerzési szándékkal idős korú sértettek sérelmére vagyon
elleni bűncselekményeket úgy, hogy társaival valótlan ürüggyel a sértetteket
megtévesztve a sértettek lakásaiba bementek, majd ott a sértettek figyelmét
elterelték és a lakásokat átkutatva értéktárgyakat és készpénzt tulajdonítottak
el.
Megjegyzés : Tanácsváltozás miatt az eljárás megismétlése.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018. 02.01.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – 6. tárgyalóterem
17.B.325/201
7

K. L. és társa

életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének
kísérlete és más bcs.

2018.02.01.

8.00

Az ügy lényege:

Tatán D.-i úton egy ingatlanon közös udvarban két épület található, a két ház
bejárata egymással szemben, pár méterre van. Az egyik házban id. K. L., felesége
és fiúk, K. L. I.r. vádlott élnek, a másik épületben pedig id. K. L-ék másik gyermeke,
K. Sz. és férje, K. Gy. II.r. vádlott, valamint két gyermekük. K. Sz. N-ban dolgozik,
ritkán látogat haza, az ő és férje, II.r. vádlott kapcsolata megromlott. II.r. vádlott
házasságon kívüli kapcsolatot létesített M. Z-né sértettel, aki rendszeresen fel is
kereste
őt
a
házban.
K. Gy. II.r. vádlott 2016. augusztus 21-én a délelőtti óráktól egy tatai
vendéglátóhelyen tartózkodott és ott szeszes italt fogyasztott. A délutáni órákban

csatlakozott hozzá a sértett is és együtt italoztak tovább. A II.r. vádlott és a sértett
18:00 óra körüli időben hazamentek a D-i úti házba, ahol ekkor a II.r. vádlott lánya,
K. M. és annak barátja V. J. tartózkodtak. A vádlott és a sértett vacsorázni kezdtek
és szeszes italt is fogyasztottak, eközben megjelent a szemben lévő házban lakó és
erősen ittas I.r. vádlott és szóvá tette, hogy a sértett mit keres az ingatlanban. II.r.
vádlott felszólította I.r. vádlottat, hogy hagyja el az ingatlant, aki ennek eleget is
tett. Ezt követően II.r. vádlott és a sértett 19:00 óra körüli időben visszamentek a
kávézóba és folytatták az italozást. Nem sokkal később I.r. vádlott újból megjelent
II.r. vádlotték által lakott házban és a II.r. vádlottat és a sértettet kereste oly
módon, hogy a kezében lévő 12 cm pengehosszúságú kést nyitogatta a konyhában
tartózkodó K. M. és V. J. orra előtt, valamint közölte, hogy ő nem ijed meg Gy-tól
és beléjük vágja a bicskát, ha megjönnek. K. M., hogy megnyugtassa I.r. vádlottat,
leültette a konyhában, pálinkával kínálta és hármasban folytatták az italozást és
beszélgetést.
II.r. vádlott és a sértett 21:00 óra körüli időben értek haza. Amikor beértek a
konyhába, I.r. vádlott rögtön kiabálni kezdett II.r. vádlottal, hogy hogy képzeli azt,
más nővel van, megcsalja a húgát. II.r. vádlott felszólította I.r. vádlottat, hogy
hagyja el a házat. I.r. vádlott ekkor elindult kifelé, a konyha ajtó mellett, a
tűzhelynél álló sértetthez lépett és hirtelen mozdulattal, a kezében lévő 12 cm
pengehosszúságú késsel a sértettet a bal lapockája alatt, a III-as borda
magasságában kis-, közepes erővel megszúrta. A sértett a szúrást követően a
házból azonnal kirohant, az utcán a saját mobiltelefonjáról értesítette a mentőket,
akik
őt
kórházba
szállították.
Eközben a házban I.r. vádlott nekitámadt II.r. vádlottnak is oly módon, hogy egy
alkalommal a jobb oldali mellkasfalát, az I-II-es borda magasságában a még mindig
kezében tartott 12 cm pengehosszúságú késsel megszúrta, valamint II.r. vádlott
arca előtt hadonászott a késsel és ennek során II.r. vádlott bal arcfelét meg is
vágta. II.r. vádlott ekkor I.r. vádlottat a mellkasánál két kézzel meglökte, ettől I.r.
vádlott kiesett a konyhából, az előszobában földön fekvő testhelyzetbe került, a
kés pedig kiesett a kezéből. Amikor ezt II.r. vádlott észlelte, odament I.r.
vádlotthoz, fölé térdelt és dühében az I.r. vádlottat a bal szeménél legfeljebb
egyszer kis-közepes erővel, a bal arcának járomív részén legalább egy alkalommal
közepes erővel, az orránál legalább egy alkalommal közepes erővel, a felső ajkának
bal oldalán legalább egy alkalommal kis-közepes erővel, a homlokának bal oldalán
legalább egy alkalommal kis-közepes erővel ököllel megütötte, valamint több
alkalommal
ököllel
megütötte
a
fejtető
részén
is.
M. Z-né sértett I.r. vádlott szúrása következtében a bal oldalának III-as bordája
magasságában egy 3 cm-es, haránt irányú szúrva-metszett sérülést szenvedett el,
amely 8 napon belül gyógyult. A támadott testtájék és az erőbehatás mértékére
figyelemmel a bántalmazás módja alkalmas volt 8 napon túl gyógyuló, vagy
életveszélyt
okozó
sérülés
okozására.
II.r. vádlott I.r. vádlott szúrásai következtében a bal arcfelén egy 5 mm-es felületes,
szúrva-metszett sérülést, a jobb oldalán az I-es II-es borda magasságában, a
mellkasfalban kb. 4 cm szúrcsatornájú sérülést szenvedett el Mindkét sérülés 8
napon belül gyógyult, azonban a támadott testtájék és az erőbehatás mértékére
figyelemmel a bántalmazás módja alkalmas volt 8 napon túl gyógyuló, vagy
életveszélyt okozó sérülés okozására.
I.r. vádlott II.r. vádlott ütéseitől a fej tetején csaknem mindenütt 2-3 cm-es
lágyrész sérüléseket, a bal arcfelén és a szemhéján lágyrész sérülést, a bal

szemöldök külső íven 2 cm-es zúzott sebet, a homlok bal oldalán lágyrész sérülést,
az orr hátán 3 m-es felületes hámhorzsolást, felső ajak bal oldalán 5x5 cm-es
zúzott sérülést szenvedett el, mely sérülések 8 napon belül gyógyultak. I.r. vádlott
az orrcsont és a bal oldali járomív darabos törését is elszenvedte a bántalmazás
következtében,mely törések 8 napon túl gyógyultak.
Megjegyzés : Az előző tárgyaláson meg nem jelent tanúk kihallgatása,
okiratok ismertetése, esetlegesen perbeszédek, ítélet.
Információ:

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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Az ügy lényege:
Elszámolási jogvitából fakadó ügy, mezőgazdasági épület és kellékeinek
eladása tárgyában.
Megjegyzés : A tárgyaláson a felek személyes meghallgatása várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

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

