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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Garázdaság bűntette

2018.10.09.

8:15

Az ügy lényege: Az ittas állapotban lévő vádlott 2017. január 20. napján, este, az egyik
környei buszmegállóban elhelyezett hulladéktároló edénybe belerúgott, majd a
megállóban felállított utastájékoztató intelligens kijelzőjét a nála lévő seprűnyéllel
betörte, amellyel 15.500 forint kárt okozott.
A férfi ezt követően a buszmegálló épületében lévő üzlethelyiség ablakát, valamint az ajtó
üveglapját a seprűnyéllel szintén betörte, amellyel 27.066 forint kárt okozott.
A vádlott ezután hangosan kiabálva a kezében tartott, 23 cm hosszúságú ollóval a
megállóban várakozó személyek felé indult, akiket megfenyegetett.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Amennyiben a vádlott beismerést tartalmazó
nyilatkozatot tesz, az ügy befejezhető. Ennek hiányában a bizonyítási indítványok
megtételére és tárgyalás kitűzésére kerül sor.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.10.10.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Jármű önkényes
elvételének bűntette és
más bűncselekmények

2018.10.10.

8:00

Az ügy lényege:
A vádlott a sértettel 2017. július 27. napján összeveszett, a sértett elküldte őt a
lakásból. A vádlott ezután, még aznap este a sértett lakásának bejárati ajtaját betörve
a sértett lakásába bement, majd onnan eltulajdonította a sértett LCD televízióját és
karóráját (összesen 69.000.- Ft értékben), valamint magához vette a sértett
személygépkocsijának indítókulcsát, hogy a járművel szállítsa el az eltulajdonított
dolgokat.
A vádlott a sértettől eltulajdonított TV-t a sértett barátnője részére próbálta
értékesíteni, aki azonban értesítette a sértettet, aki a vádlottnál a tőle eltulajdonított
televízióját felismerte és visszavette. A sértettől eltulajdonított karórát a vádlott
ijedtében a sértett autójában hagyta, miután azzal balesetet okozott, melyet a
járműben a helyszínen intézkedő rendőrök találtak meg és adtak vissza a sértettnek.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Amennyiben a vádlott beismerést tartalmazó
nyilatkozatot tesz, az ügy befejezhető. Ennek hiányában a bizonyítási indítványok
megtételére és tárgyalás kitűzésére kerül sor.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.10.10.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Súlyos testi sértés bűntette
és más bűncselekmény

2018.10.10.

13:00

Az ügy lényege:

Az I. rendű és a II. rendű vádlott társaikkal 2017. május 21. napján motorral
közlekedve Tatáról tartottak Tatabánya felé az 1-es számú főúton, amikor találkoztak
a sértettel, aki személygépkocsival haladt szintén Tatabánya felé. Haladásuk során a
sértett és a vádlottak között nézeteltérés alakult ki a sértett vezetése során
alkalmazott manőverei miatt, ezért az egyik kereszteződésben a jármű forgalom
irányítására szolgáló fényjelző készülék piros jelzése miatt megálló sértett járműve
mellett a vádlottak és társaik motorkerékpárjaikkal megálltak. Ekkor az I. rendű
vádlott leszállt a motorról és számonkérési céllal odalépett a sértett ablaka mellé. A
II. rendű vádlott is leszállt a motorkerékpárjáról és indulatában letörte a sértett
személygépkocsijának első ablaktörlő lapátjait és megrongálta a külső visszapillantó
tükröket, oly módon, hogy azokra több alkalommal ököllel és tenyérrel ráütött.
Eközben az I. rendű vádlott egy rövid szóváltást követően két alkalommal, tenyérrel
és ököllel megütötte a sértett arcát. A II. rendű vádlott a rongálást követően egy
alkalommal megütötte a sértett arcát.
A vádlottak bántalmazásának eredményeképp a sértett 8 napon túl gyógyuló,
orrcsonttöréssel járó sérülést szenvedett.
Az sértett autójában 69.000.- Ft kár keletkezett
Megjegyzés: Amennyiben a vádlott beismerést tartalmazó nyilatkozatot tesz, az ügy
befejezhető. Ennek hiányában a bizonyítási indítványok megtételére és tárgyalás
kitűzésére kerül sor.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.10.10.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Felfegyverkezve elkövetett
garázdaság bűntette és más
bűncselekmények

2018.10.10.

14:00

Az ügy lényege:

Az ittas állapotban lévő vádlott 2017. október 30. napján az egyik tatabányai üzletből
fogkrémeket, szájvizeket és egyéb tisztálkodási szereket tulajdonított el összesen
13.152.- FT értékben. A bolt egyik alkalmazottja észlelte a vádlott cselekményét, ezért
miután a vádlott a ruházatában elrejtett termékek kifizetése nélkül elhagyta az üzlet
területét a bolt vezetője a vádlott után ment és megkérte, hogy menjen vissza az
üzletbe. A vádlott a kérésnek nem tett eleget és elmenekült a helyszínről.
A vádlott 2017. október 31. napján az egyik tatabányai dohánybolt közelében az arra
sétáló tanúkat felszólította, hogy adjanak neki pénzt sörre. A tanúk a vádlott kérését
elutasították, mire a vádlott trágár kifejezéseket használva az egyik tanúhoz lépett és
a kezében lévő sörrel arcon öntötte. Ezt követően a vádlott a zsebéből kivett egy
fémláncot és azzal egy alkalommal megütötte az idős korú, a kezeit védekezésképpen
maga elé felemelő tanút a bal karján. A tanú védekezésképpen eltaszította vádlottat,
ennek hatására a vádlott a földre esett.
2017. november 27. napján az ittas állapotban lévő vádlott Tatabányán sétálva egy
ember arcát paprikaspray-vel lefújta, majd őt a kezénél fogva lerántotta a földre.

Megjegyzés: Amennyiben a vádlott beismerést tartalmazó nyilatkozatot tesz, az ügy
befejezhető. Ennek hiányában a bizonyítási indítványok megtételére és tárgyalás
kitűzésére kerül sor.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.10.12.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

Az ügy lényege:

Embercsempészés
szervezője, irányítója által
folytatólagosan,
üzletszerűen,
bűnszervezetben elkövetett
embercsempészés bűntette
és más bűncselekmény

2018.10.12.

8:00

Az I. rendű vádlott, mint az embercsempészés magyarországi szervezője, irányítója
2015. év júliusában hozta létre az embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet,
mely szervezet magyarországi központtal 2016 májusáig folyamatosan működött. Az
I. rendű vádlott a bűnszervezet alsóbb szintű irányítójának beszervezte a II. rendű
vádlottat, majd további embereket szerveztek be a szervezetbe sofőrnek,
kapcsolattartónak, tolmácsnak.
Az I. rendű vádlott a migráns személyeknek a bicskei és a vámosszabadi menekült
táborokból egy budapesti hotelba, vagy a II. rendű vádlott által biztosított ingatlanba,
ezt követően pedig Nyugat-Európa államaiba történő illegális tovább szállításukat
szervezte és irányította. Az I. rendű vádlott a migráns személyektől kapott pénzből

biztosította a bűnszervezet tagjainak (II. – VI. rendű vádlott) díjazását.
Megjegyzés: Amennyiben a vádlott beismerést tartalmazó nyilatkozatot tesz, az ügy
befejezhető. Ennek hiányában a bizonyítási indítványok megtételére és tárgyalás
kitűzésére kerül sor.

Információ:

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

