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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 1. tárgyalóterem

3.B.62/2018. R. L. rablás bűntette 2018.04.04. 8.00

Az ügy lényege:
R.  L.  I.r.  vádlott  és  társai  2009.  novemberét  megelőzően  elhatározták,  hogy
rendszeres  haszonszerzés  érdekében,  betöréses  lopásokat  hajtanak  végre
külterületeken lévő gyárak, vállalkozások telephelyein. A helyszíneken széfeket,
trezorokat kerestek, amelyeket vagy a helyszínen, vagy onnan elszállítva feltörtek
az azokban lévő értékek megszerzése érdekében. A bűncselekményeket előre
megtervezték,  kiválasztották az elkövetéshez szükséges eszközöket,  amelyeket
rendszerint  a  helyszínek  közelében  elrejtettek.  
A bűncselekmények elkövetéséhez kesztyűt, fejet eltakaró sötét színű maszkot
és sötét ruházatot viseltek. Megegyezésük kiterjedt arra is, hogy amennyiben az
adott helyszínen személy tartózkodik, erőszakot, illetve fenyegetést alkalmaznak,
hogy az eltulajdonítást  végrehajthassák.  Ennek érdekében maguknál  tartottak
ún.  gyorskötözőt,  vagy más eszközt,  mellyel  adott esetben a portást vagy őrt
megkötözték. Ilyen esetekben a szerepeket elosztva egyikük a megkötözött őrre
felügyelt,  míg  a  társak  az  eltulajdonítást  végrehajtották.  
Cselekményeikbe  bevonták  IV.r.  vádlottat,  akinek  az  volt  a  feladata,  hogy  a
tulajdonát  képező  személygépkocsival  a  helyszínek  közelébe  szállítsa  társait,
majd  az  elkövetések  után  őket  a  helyszínekről  elszállítsa.  Az  I.,  II.r.  és  III.r.
vádlottak a bűncselekményekből származó hasznot egymás között ismeretlen
arányban megosztották, a IV.r. vádlottnak a haszonból alkalmanként készpénzt,
valamint benzinköltségre és autópálya matricára való összeget juttattak. Egyes
esetekben  az  értékek  megszerzése  érdekében  személy  elleni  erőszakot  és
fenyegetést is alkalmaztak. 

Megjegyzés  :  I.r.  vádlott  tekintetében hatályon  kívül  helyezett  ügy,  a  vádlott
meghallgatása, a bizonyítás eredményétől függően ítélet várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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V. G.-né és társa csalás bűntette 2018.04.04. 12.00

Az  ügy  lényege: V.  G.-né I.  rendű  vádlott  2012.  októberében  regisztrált  egy
internetes  társkereső  oldalra,  ahol  férje  V.  G.  II.  rendű  vádlott  tudtával
megismerkedett N. J. sértettel, aki párkapcsolatot szeretett volna vele létesíteni.
I.  rendű  és  II.  rendű  vádlottak  elhatározták,  hogy  a  sértett  jóhiszeműségét
kihasználva  őt  jogtalan  haszonszerzési  célzattal,  rendszeres  haszonszerzésre
törekedve  megtévesztik,  tőle  különböző  pénzösszegeket  kérnek  valótlan
indokokra hivatkozással, amit nem állt szándékukban visszafizetni. I. rendű és II.
rendű vádlottak  interneten keresztül  álnéven levelezni  kezdtek a  sértettel  és
kihasználva  a  sértett  hiszékenységét,  bizalmába  férkőztek,  több  alkalommal
találkozót ígértek, azonban ezt az utolsó pillanatban lemondták, így személyes
találkozásra nem került sor.
I.  rendű és  II.  rendű vádlottak  a  sértettől  2012.  november  9.  napjától  2015.
június 2. napjáig azon valótlan hivatkozásokra, hogy átmeneti anyagi nehézségei
vannak,  útiköltségre  szükséges,  hogy  találkozhassanak,  milliós  nagyságú
hagyatékból  származó  pénzhez  jut,  ha  az  illetéket  kifizeti,  újabb  és  újabb
összegeket kértek.  A valótlan történeteket és  hivatkozásokat II.  rendű vádlott
fogalmazta meg,  a levelezés  tartalmáról  I.  rendű vádlott  mindvégig  tudott.  A
sértett  a  fenti  időszakban  I.  rendű  és  II.  rendű  vádlott  számláira  összesen
13.367.360,-  forintot  utalt  át.  A  vádlottak  a  sértettől  megszerzett  pénzt
elköltötték, a bűncselekménnyel okozott kár nem térült meg.

Megjegyzés  : A tárgyaláson a bíró iratok ismertetését tervezi.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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

2018.04.05.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

B.190/2017. N. T. R. Rablás bűntette 2018.04.05. 9.00

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  a  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 ítélet várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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


