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2019.01.22.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Garázdaság vétsége 2018.01.22. 13:30

Az ügy lényege:
A  vádlott  2018.  február  4.  napján  Esztergomban  boxerral  támadt  egy  söröző
kerthelyiségében az egyik vendégre, őt négy alkalommal megütötte, amely miatt a sértett
nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el. Ezért az Esztergomi Járásbíróság 2018.
július  12.  napján  jogerőssé  vált  határozatával  felfegyverkezve  elkövetett  garázdaság
bűntette miatt 1 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek a végrehajtását 2 év próbaidőre
felfüggesztette. Az elítélését követően 19 nap múlva, 2018. július 31. napján 3 óra körüli
időben,  az  ittas  állapotban  lévő  vádlott  Esztergomban,  egy  üzlet  előtt  elhelyezett
szemetes  kuka  tartalmát  a  járdára  kiborította,  majd  a  közeli  beton  virágládából  a
virágokat kitépte és az útra dobálta. A vádlott az út túloldalán lévő cukrászda előtti két
beton virágládából is kitépte és szétdobálta a virágokat. 
A  vádlott  ezt  követően  a  Vörösmarty  utcán  haladva  először  felborított  egy  parkolási
tilalomra figyelmeztető vas állványt, majd egy fa kapuról letépte a „Kérem a bejáratot
szabadon hagyni” feliratú táblát. Ezután egy állateledel bolt falra erősített hirdetőtábláját
tépte le, majd egy másik üzlet üveges hirdetőtábláját kézzel betörte, a fa keretet a falból
részben kitépte és eltörte, a hirdetőtáblát kidobta az útra. Az üzlet tulajdonosának ezzel
29.210,- Ft kárt okozott.

Megjegyzés: Előkészítő ülés az ügyben. A vádiratban az ügyészség arra tett indítványt,
hogy a bíróság a vádlottat végrehajtandó fogházbüntetésre, a közügyek gyakorlásától
eltiltásra ítélje, valamint a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását rendelje el. 

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

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

2019.01.24.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Lopás vétsége 2019.01.24. 10:00

Az ügy lényege:
Az elkövető 2018. szeptember 21. napján délután ittas állapotban érkezett az áruházba,
ott a biztonsági őrrel közölte, hogy mindenképpen pénzre van szüksége, ezért megkérte,
hogy ne figyelje őt. A biztonsági őr felhívta a vádlott figyelmét arra, hogy a megfigyelést
nemcsak ő, hanem a munkatársai is végzik, ez azonban a vádlottat nem tántorította el. 

A  vádlott  a  műszaki  osztályon  az  áruvédelmi  dobozban  lévő,  26.999  forint  értékű
mobiltelefont leemelt a polcról, majd egy próbafülkében úgy szedte ki a mobiltelefont a
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dobozból,  hogy  a  nála  lévő  öngyújtó  segítségével  a  fedőlapot  a  láng  segítségével
deformálta, és kézi erővel kifeszítette. A vádlott a telefont a ruházata alá rejtette, az üres
áruvédelmi dobozt visszavitte a műszaki osztályra. A vádlott ezt követően az önkiszolgáló
kasszákhoz ment, a nála lévő élelmiszert kifizette, majd az áruházból való távozása előtt a
biztonsági őr megállította, és rendőri intézkedésre került sor, ezért a lopási kár megtérült.

Megjegyzés:  Előkészítő  ülés  az  ügyben.  A  büntetett  előéletű,  különös  visszaesőnek
minősülő  elkövetővel  szemben  az  ügyészség  arra  tett  indítványt,  hogy  a  Tatabányai
Járásbíróság börtönbüntetésre, valamint a közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélje. 

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

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

2019.01.25.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

Emberölés bűntette 2019.01.25. 8:00

Az ügy lényege:
Az elkövetéskor 19 éves férfi 2017. május 22. napján szabadult a börtönből, ezt követően
jövedelemmel,  munkahellyel  nem  rendelkezett,  hajléktalan  életmódot  folytatott,  és  a
sértett  tatabányai  lakásával  szemben  lévő  garázsban  húzta  meg  magát.  Az  elkövető
rendszeresen  bejárt  az  egyedül  élő,  87  éves  asszonyhoz,  tőle  cigarettát  és  kisebb
összegeket kért. A tél közeledtével a vádlott szeretett volna valamilyen fűthető szállást
találni,  ezért  megkérte  a  nagybátyját  arra,  hadd  lakhasson  náluk.  Az  idősebb  férfi  a
szállás  fejében  pár  ezer  forintot  kért  a  rokonától,  akinek  nem  volt  pénze,  ezért  a
nagybátyja rávette őt arra, hogy a közelben lakó sértettől  - akár erőszakkal is - készpénzt
szerezzen.  
2017.  október  1.  napján  reggel,  a  fiatal  férfi  magához  vett  egy  sörösüveget,  majd
mindketten a sértett  lakásához mentek.  A nagybátyja  a  közelben várakozott,  míg ő a
nyitott kertkapun és a lakásajtón keresztül besurrant. A férfi szó nélkül odament a széken
neki háttal ülő asszonyhoz, és kétszer a sörösüveggel, majd többször ököllel, nagy erővel
megütötte, illetve lábbal megrúgta a sértett fejét, továbbá test szerte bántalmazta. Ezt
követően a  támadó az  asszony konyhai  szekrényben lévő pénztárcájából  kivett  5.000
forintot,  a  sörösüveg  szilánkjait  a  szemetesbe  dobta,  majd  a  vérző  sértettet  magára
hagyva kiment a lakásból. Az idős asszony még ki tudott jutni a ház elé az udvarra, ahol
összeesett, így a szomszédok hívták a mentőket. Az idős sértett a kórházba szállítását
követően, 2017. október 3. napján belehalt a bántalmazásba. 

Megjegyzés:  Előkészítő ülés az ügyben.  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
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2019.01.25.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

tizenkettedik életévét be 
nem töltött személy 
sérelmére elkövetett 
emberölés bűntettének 
kísérlete és más bcs.

2019.01.25. 13:00

Az ügy lényege:
K.-né M. M. I. rendű vádlottnak két gyermeke van, egyikük 2012-ben, másikuk 2014-
ben  született.  M.  Cs.  II.  rendű  vádlott  az  I.  rendű  vádlott  édesapja,  aki  2012  óta
cselekvőképességét  korlátozó  gondnokság  alatt  áll,  2015.  évtől  a  Komárom-
Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény ellátottja.
Az  I.  rendű  vádlott  elhatározta,  hogy  ráveszi  a  könnyen  befolyásolható  II.  rendű
vádlottat,  hogy  a  gyermekét  ölje  meg.  Ennek érdekében az  I.  rendű vádlott  hamis
indokkal  telefonon  felhívta  a  II.  rendű  vádlottat  azzal,  hogy  2017.  augusztus  13.
napján 13 óra körüli időben találkozzanak a tatai buszvégállomáson, azért, hogy a II.
rendű vádlott segítsen neki kályhaszerelőt keresni. 
Az  I.  rendű  vádlott  ezen  a  napon  a  táskájába  készített  egy  konyhakést  és  egy
húsklopfolót,  majd  két  gyermekével  a  féltestvéréhez  ment,  ahol  a  féltestvére
felügyeletére  bízta  nagyobbik  gyermekét,  azzal  a  hamis  indokkal,  hogy  a  kisebbik
gyermekkel a kórházba kell mennie.
Az  I.  rendű  vádlott  ezután  a  tatai  buszvégállomásra  ment,  babakocsiban  vitte
magával  kisebbik  gyermekét.  Itt  találkozott  a  II.  rendű  vádlottal,  akivel  együtt
elindultak a Cseke-tó felé. Útközben egy boltnál megálltak és az I. rendű vádlott 2 db
sört, 2 db féldeciliteres konyakot és 1 liter bort vásárolt azzal a céllal, hogy a II. rendű
vádlottat leitatja. Amikor a vádlottak és a babakocsiban ülő sértett kiértek a Cseke-
tóhoz, ott egy padon leültek és a II. rendű vádlott elfogyasztotta az I.  rendű vádlott
által  megvásárolt  italokat.  Miután  kb.  1  óra  időtartam  alatt  a  II.  rendű  vádlott  az
összes szeszes italt megitta, az I. rendű vádlott felszólította a II. rendű vádlottat arra,
hogy a velük lévő sértettet fojtsa meg, azt állítva, hogy a gyermek nem az ő lánya.
A vádlottak ekkor  egy  fás-bokros részhez tolták a  babakocsiban ülő sértettet,  az  I.
rendű vádlott pedig tovább haladt annak érdekében, hogy figyelje, jön-e valaki. A II.
rendű vádlott a babakocsiban ülő sértett nyakát körülbelül 40-50 másodpercen át, kis
erővel,  két  ujjal  szorítani  kezdte,  azonban amikor  látta,  hogy a  sértett  arca kékülni
kezd, a bűncselekmény folytatását önként abbahagyta.
A sértett a fojtogatás következtében az arcán, a fejbőrén és részben a nyak területén
bőr alatti,  pontszerű bevérzéseket  szenvedett  el.  Amennyiben a II.  rendű vádlott  a
sértett  nyakának  szorítását  hosszabb  ideig  végezte  volna,  az  agy  vérellátási
zavarának következményeként a sértett halála következett volna be. 

Megjegyzés: A tárgyaláson ítélethirdetés várható.
Információ: Sós Réka – sajtótitkár

06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

