2019.06.12.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Tatabányai Törvényszék
2019.06.11. – 06.14.

Lopás bűntette

2019.06.12.

8:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2018. június 21-én éjjel Tatabányán egy kerámia darabbal betörte egy
személygépkocsi bal első ablakát, és a járműből egy 2.000,- Ft értékű telefontartót vitt el.
A vádlott másnap éjjel a kerámia darabbal egy másik személygépkocsi jobb első ablakát
törte be, és a járműből 18.660,- Ft értékben vitt el autósrádiót és más értéktárgyakat. A
vádlott 2018. június 23-én éjjel a kerámia darabbal egy harmadik személygépkocsi bal
első ablakát törte be, és a jármű belső teréből 55.000,- Ft értékben vitt el autósrádiót és
navigációs rendszert. Végül a vádlott ugyanezen az éjszakán egy vasreszelővel kifeszítette
egy kisbusz bal oldali tolóajtajának üvegét, majd a kormányrúd burkolatát is lefeszítette,
hogy lopjon, de felhagyott a cselekményével.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az
előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmények elkövetését, a bíróság ítélje 2 év 6 hónap
fegyházbüntetésre.
Információ:

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

2019.06.13.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Lopás vétsége

2019.06.13.

8:15

Az ügy lényege:
A férfi 2018. szeptember 25-én, október 4-én, október 08-án, október 10-én, október 16án különböző tatabányai boltokból úgy tulajdonított el különféle élelmiszereket, tisztasági
termékeket, italokat, csokoládét, hogy azokat a bevásárlókosárba helyezte, majd a teli
kosárral együtt kiszaladt az üzletekből. A lopásokkal összesen közel 200.000.- forint kárt
okozott a sértetteknek. Az elkövető 2018. október 6-án és november 12-én két
dohányboltba tért be, ahonnan úgy lopott, hogy a pultra helyezett 10-10 doboz cigarettát
magához vette, majd kiszaladt az üzletekből. A két sértettnek egyenként 12.600,- Ft kárt
okozott.
A vádlott 2018. november 16-án Tatabányán kerékpárral közlekedett, mikor hátulról
megközelítette a sértettet, megragadta a sértett kezében tartott 10.000,- forint értékű
táskáját, majd kirántotta azt a kezéből és továbbra is kerékpárján ülve elhajtott a
helyszínről. A vádlott a sértettnek összesen 45.300.- forint kárt okozott.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az
előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, úgy a szabadságvesztés
mértékét 1 év 10 hónapban állapítsa meg.

Információ:

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

2019.06.14.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Emberölés bűntette

2019.06.14.

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 és szakértőket hallgat meg. Esetlegesen ítélet várható.
Információ:

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

