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Emberölés bűntette 2019.03.25. 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: A bíróság tanúkat hallgat meg.
Információ: Sós Réka – sajtótitkár

06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2019.03.26.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Felfegyverkezve elkövetett 
rablás bűntette

2019.03.26. 8:30

Az ügy lényege:
Az  élettársak  2018.  július  1.  napján,  este  betértek  az  egyik  mocsai  sörözőbe,  ahol
megismerkedtek, és italoztak a 64 éves sértett férfival. Amikor a sértett távozni készült,
felajánlották,  hogy  gépkocsival  hazaviszik,  ugyanis  eltervezték,  hogy  az  értékeit
megszerzik,  ezért  mindhárman  egy  mocsai  családi  házhoz  mentek.  A  házban  a  nő
többször szexuálisan közeledett a sértetthez azért, hogy a figyelmét elterelje, így a társa
zavartalanul értékek után kutatott, de a sértett ezt határozottan visszautasította, majd
felszólította a vádlottakat, hogy távozzanak, különben értesíti a rendőrséget. Ekkor a férfi
kiütötte a sértett kezéből a mobiltelefonját, és ököllel arcon ütötte, miközben azt kiabálta
az élettársának, hogy hozzon kést, mert megöli a sértettet, végez vele. A nő a konyhában
magához  vett  egy  konyhakést,  azt  átadta  a  férfinak,  aki  a  sértett  irányába  szúró
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mozdulatot tett, de a bántalmazott a kezeit maga elé kapta, így a szúrás a tenyerét érte. A
támadó a megfélemlített idős férfitől  fájdalomdíjként 100.000 forintot követelt azzal a
kitalált ürüggyel, hogy erőszakoskodott a párjával. A sértett közölte, hogy nincsen pénze,
ezért a férfi a késsel szúró mozdulatot tett a feje felé, miközben azzal fenyegette meg,
hogy  két  nap  múlva  visszajön,  addigra  legyen  meg  a  pénz,  különben  hetente  fog
visszajárni. Az élettársak a bántalmazás és fenyegetés miatt megfélemlített idős férfitől
elvették  a  karóráját  és  a  mobiltelefonját,  továbbá  magukhoz  vettek  25.000  forint
készpénzt,  20  eurót,  illetve  cigarettát,  összesen  59.821  forint  értékben.  A  vádlottak
távoztak a lakásból, azonban a menekülésük megkönnyítése érdekében a ház bejárati
ajtaját kívülről rázárták a sértettre. Mintegy fél óra elteltével az idős férfinak az ablakon át
sikerült kimásznia, és a szomszédjának segítségével értesítette a rendőrséget. 

Megjegyzés: A bíróság a sértettet hallgatja meg, valamint egy szakértőt. Esetlegesen ítélet
várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2019.03.28.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Garázdaság bűntette 2019.03.28. 8:30

Az ügy lényege:
A férfi 2018. augusztus 18. napján, Komáromban sétálva, hirtelen dühkitörése miatt egy
térkődarabot  az  egyik  lottózó  biztonsági  üveggel  ellátott  bejárati  ajtajának  dobott,
melynek következtében az üveg berepedt. A vádlott 155.575 forint kárt okozott.
A férfi 2018. augusztus 24. napján, késő este, Komáromban, magánéleti problémái miatt
indulatos lett, ezért az egyik templom előtti téren a 106 cm hosszúságú betonvas rúddal,
valamint a kalapáccsal a tömör mészkőből készült, teljes alakos emlékszobrot ütni kezdte,
melynek  következtében  a  szobor  jobb  arcfele,  kézfejei,  palástjának  szélei  letörtek.  A
vádlott a rongálással 8.610.600 forint kárt okozott.

A férfi 2018. augusztus 27. napján, délelőtt, az otthonából – egy betonvasat a kezében
tartva – kirohant az utcára, és a szemben lévő családi ház kétszárnyas ablakát, illetve a
műanyag redőnyt a betonvassal ütni kezdte, melynek következtében a redőny beszakadt,
a  hőszigetelt  ablaküveg  betört,  a  fém  ablakpárkány,  valamint  az  alatta  lévő  vakolat
megsérült. A vádlott a tulajdonosnak 34.220 forint kárt okozott. 

Megjegyzés: Előkészítő  ülés.  Az ügyészség  a  letartóztatásban  lévő  –  beszámítási
képességében  nem  kizárt  és  nem  is  korlátozott  –  férfival  szemben  börtönbüntetés
kiszabását indítványozta.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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