2019.06.24.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

Tatabányai Törvényszék
2019.06.24. – 06.28.

Emberölés bűntette

2019.06.24.

9:00

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: Ítélethirdetés várható.
Információ:

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

2019.06.24.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Segítségnyújtás
elmulasztásának vétsége

2019.06.24.

9:00

Az ügy lényege:
A jogosítvánnyal nem rendelkező vádlott 2018. január 10-én korán reggel, éjszakai látási
viszonyok között, a 11. számú főúton, Esztergom lakott területén kívül, Esztergom felől
Pilismarót irányába, a megengedett 90 km/h sebességet átlépve, 100-110 km/h
sebességgel vezette a kölcsön kapott tehergépkocsit.
Ugyanebben az időben szabálytalanul sétált a 11. számú főút úttestjén, a vádlottal
azonos irányba, Esztergom felől Pilismarót irányába, sötét ruházatban, fényvisszaverő
mellény viselete nélkül a sértett. A vádlott nem észlelte a sértettet, ezért a járműve
elejének jobb oldali részével, a jobb fényszóró belső szélének vonalában nekiütközött a
sértettnek, aki ennek hatására felcsapódott a tehergépkocsi elejére, felsőteste és feje
nagy erővel a szélvédőnek, illetve a tetőperemnek ütődött. A sértett a helyszínen életét
vesztette.
A vádlott az ütközést követően a járművét megállította, a sértetthez ment, majd őt a

tehergépkocsi rakterébe tette és Pilismarót irányába továbbhajtott, ahol egy földúton
megállt és telefonon értesítette a balesetről a tehergépkocsi tulajdonosát. A tulajdonos a
hívást követően a vádlotthoz sietett, majd a tehergépkocsival a baleset helyszínére
visszament, ahol a vádlott a már élettelen sértettet az árokpartra fektette. Ezt követően 6
óra 52 perckor a balesetet a teherautó tulajdonosa telefonon bejelentette.
A vádlott nem nyújtott segítséget a sértett részére, annak ellenére, hogy mobiltelefon volt
nála, nem hívott orvosi segítséget, továbbá a hatóságokat sem értesítette.
Megjegyzés: Ítélethirdetés várható.
Információ:

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

2019.06.24.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Lopás bűntette

2019.06.24.

14:00

Az ügy lényege:
Az ittas állapotban lévő vádlott 2018. november 8-án délután egy tatabányai áruházban a
műszaki osztályon egy 26.990,-Ft értékű mobiltelefont, majd az élelmiszer részlegen
rozskenyeret, kalácsot és csokoládét, a ruházati osztályon 2 darab pulóvert, és egy darab
farmernadrágot helyezett a bevásárló kosarába.
A vádlott egy próbafülkében a mobiltelefont kiszedte az áruvédelmi dobozból úgy, hogy a
nála lévő bicskával a dobozt szétfeszítette.
Ezt követően a férfi a bevásárló kosarában lévő 50.358,- Ft értékű termékekkel az egyik
kasszához ment, ott a pénztáros mellett fizetés nélkül elsétált annak ellenére, hogy a
pénztáros a fizetésre felhívta. Az áruház biztonsági őrei a férfi tevékenységét kamerán
keresztül figyelték, majd amikor a vádlott az áruházat el kívánta hagyni, feltartóztatták.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. A vádlottal szemben ugyanezen áruház sérelmére elkövetett
lopás vétsége miatt az ügyészség korábban már nyújtott be vádiratot, a bírósági eljárás
folyamatban van, ezért a vádhatóság a két ügy egyesítésére, valamint arra tett indítványt,
hogy amennyiben az elkövető az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését
beismeri, úgy a bíróság ítélje 1 év 5 hónap szabadságvesztésre.
Információ:

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

2019.06.25.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Kábítószer birtoklásának
bűntette

2019.06.25.

8:30

Az ügy lényege:
Az elsőrendű vádlott 2018. január 23-án Szlovákiában amfetamint vásárolt, azt
elfogyasztotta, majd 2018. január 26-án este Komáromban a Rákóczi rakparton autóval
közlekedett úgy, hogy szervezetében a vezetési képességére hátrányosan ható kábítószer

volt, ekkor őt rendőrjárőrök ellenőrzés alá vonták, a vezetői engedélyét elvették.
A férfi vádlott 2018. január 28-án ismét kábítószert szerzett be, azt elfogyasztotta, majd
aznap este, ismét bódult állapotban személygépkocsival Komáromban közlekedett, a
gépjárműben ült a barátnője (a másodrendű vádlott) is.
Az elsőrendű vádlott észlelte, hogy rendőrautó megy utánuk, ezért a másodrendű
vádlottnak átadta a nála lévő kábítószert tartalmazó fecskendőt azért, hogy a barátnője
azt rejtse el. A másodrendű vádlott a fecskendőt a melltartója pántjánál helyzete el, de a
rendőrök megtalálták és lefoglalták.
Megjegyzés: A bíróság tanúkat hallgat meg.
Információ:

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

2019.06.25.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Közokirat-hamisítás bűntette 2019.06.25.

13:00

Az ügy lényege:
Egy Komárom-Esztergom megyei lakos tulajdonában állt a szántó művelési ágú
termőföld, amelynek tulajdonosa 2015. február 10-én kérelmezte a termőföld végleges
más célú hasznosításának engedélyezését mezőgazdasági telephely kialakítása céljából.
A kérelem elbírálására a kormányhivatalban földügyi szakügyintézőként alkalmazott
vádlott volt kijelölve. A vádlott 2015. március 20-i keltezéssel a kérelemnek helyt adó
határozatot szerkesztett, melyet a hivatalvezető kiadmányozott és amely határozat 2015.
április 8-án jogerőre emelkedett.
Az ingatlan tulajdonosa a földhivatalhoz 2017. február 1. napján benyújtott ingatlannyilvántartási kérelemben kérte az ingatlan művelési ága megváltozásának (szántóból
mezőgazdasági telephely, géptároló, parkoló és udvar) ingatlan-nyilvántartásban való
átvezetését. A vádlott e kérelemmel összefüggésben az ingatlanon 2017. január 26-án
helyszíni szemlét tartott, melynek alapján 2017. február 7-én kiállított egy hatósági
bizonyítványt, amelyben valótlanul rögzítette azt, hogy a más célú hasznosítást
engedélyező határozatban foglaltakkal összhangban az ingatlan területén végleges más
célú hasznosítást valósítottak meg, mezőgazdasági géptárolót, mérlegházat létesítettek,
zúzott köves utat és géptároló területet, parkolót alakítottak ki, mezőgazdasághoz
kapcsolódó ipari tevékenységet (mezőgazdasági gépek tárolása) folytatnak. Valójában az
összesen megközelítőleg 11 hektárnyi területű ingatlan mintegy fél hektárnyi részén
zúzott köves út és zúzott kővel fedett területrész (nyílt színi tároló), 0,07 hektárnyi részén
fedett géptároló és mintegy 0,1 hektárnyi részén kaszált területrész került kialakításra.
Mindez az ingatlan területének mintegy 6 %-át tette ki, ezen túlmenően mintegy 3
hektárnyi területen a más célú hasznosítást megkezdték, a növényzetet eltávolították, a
felszínt eldolgozták. Az ingatlan mintegy 7,3 hektárnyi fennmaradó területén a más célú
hasznosítás meg sem kezdődött.
A földhivatal a művelési ág változás iránti kérelemnek helyt adva a 2017. február 7-én kelt
határozattal a vádlott által kiállított valótlan tartalmú hatósági bizonyítványra is
figyelemmel az ingatlan művelési ágát szántó és géptároló megnevezésről telephely,
udvar, géptároló, parkoló megnevezésre változtatta.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványt tett arra, hogy a vádlottat a bíróság
elzárásra, pénzbüntetésre, valamint a földügyi ügyintéző foglalkozástól eltiltásra ítélje.

Információ:

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

2019.06.26.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Emberölés bűntette

2019.06.26.

8:00

Az ügy lényege:
Az elkövető 2018. június 7-én tatabányai otthonában kábítószert fogyasztott, majd
másnap lakóhelye előtt az utcán italozott. A szeszesital fogyasztását 23 óra körül hagyta
abba, amely után felment a lakásába, ott ruhát váltott, majd újra az utcára ment. A sértett
testvérével és egy harmadik személlyel éjjel 1 óra körüli időpontban egy tatabányai
buszmegállóban beszélgetett, amikor a kábítószer és alkohol hatása alatt álló vádlott
odalépett hozzájuk, és szóváltás nélkül a sértettet a nyakánál fogva megragadta, a padról
felrántotta. A vádlott a sértettet a földre lökte, a sértett védekezett, a vádlottat így lelökte
magáról. A sértett kérdőre vonta a támadóját, hogy miért bántotta őt, mire a vádlott tőle
elnézést kért. Mindketten a helyszínt elhagyni készültek, amely közben a vádlott anélkül,
hogy bármit mondott volna, hirtelen, a magánál tartott 6 cm pengehosszúságú késsel egy
alkalommal, közepes erővel a sértettet nyakon szúrta, majd a helyszínről elfutott.
Az elkövető a sértett nyakának jobb oldalán 2 cm mély szúrt sebet ejtett, amely 8 napon
belül gyógyuló ugyan, ám a támadott testtájékra figyelemmel a szúrás alkalmas volt
halált okozó sérülés előidézésére, ennek elmaradása a puszta véletlenen múlott.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat,
amennyiben az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy ítélje 6 év
szabadságvesztésre.
Információ:

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

2019.06.26.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Csalás vétsége

2019.06.26.

8:30

Az ügy lényege:
A vádlott korábban tűzifa beszerzéssel és értékesítéssel foglalkozott, de 2018. évet
megelőzően tevékenységével felhagyott és alkalmi munkából tartotta el a családját.
A vádlott 2018. év elején álnéven valótlan tartalmú hirdetést adott fel több internetes
oldalon, megyei lapban, és más újságban. A vádlott a hirdetésekben tűzifát hirdetett
eladásra oly módon, hogy a megrendelés ellenértékét vagy az ellenérték felét a vádlott
nevén lévő két, különböző banknál vezetett bankszámlára előre utalással kérte.
A vádlott a tűzifát a megrendelőknek nem szállította ki, az nem is állt szándékában, nem
rendelkezett sem tűzifával, és a kiszállításhoz gépjárművel sem.
A sértettek által utalt pénzt a vádlott vette fel a bankszámláiról. Az elkövető a kiszállítás
felől érdeklődő sértetteket különböző ürüggyel hitegette, majd a hirdetésekben általa

megadott telefonszámokon elérhetetlenné vált.
A vádlott a csalással egy lábatlani sértettnek 138.000,-Ft, egy székesfehérvári sértettnek
276.000,-Ft., egy törökbálinti sértettnek 115.000,-Ft., egy budaörsi sértettnek 115.000,-Ft.,
egy nemesgulácsi sértettnek 108.000,-Ft., egy kislődi sértettnek 90.000,-Ft., egy
bakonyoszlopi sértettnek 75.000,-Ft., egy kőrösladányi sértettnek 110.000,-Ft., valamint
egy szatmárcsekei sértettnek 172.000,- Ft. kárt okozott.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottat
börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.
Információ:

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

2019.06.26.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Lopás bűntette

2019.06.26.

8:00

Az ügy lényege:
A vádlottak 2017. december 15-én reggel azért utaztak egy kölcsön kért autóval
Komáromba, hogy egy ingatlanba betörjenek és onnan értékeket tulajdonítsanak el. A
vádlottak a sértett komáromi ingatlanának betonkerítésén átmásztak, az épület egyik
ablakát feszítővassal befeszítették és az ablakon át bemásztak a házba.
Az épületben az elkövetők készpénzt, vásárlási utalványt, ékszereket és karórákat vettek
magukhoz, továbbá informatikai eszközöket készítettek össze későbbi elvitelre. Az
elkövetési érték: 498.709,-Ft.
A betörésnek volt egy szemtanúja, aki a rendőrséget nyomban értesítette. Amikor a
vádlottak a lakóház kerítésén másztak ki, a nyomozó hatóság az elsőrendű vádlottat a
helyszínen elfogta. Az elfogott elkövetőtől a rendőrség a lopott ékszereket, a készpénzt és
vásárlási utalványt visszavette. A másodrendű vádlott azonban elmenekült a rendőrök
elől, a menekülési útvonalon a nála lévő karórákat, valamint a behatoláshoz használt,
saját vérével szennyezett kesztyűt eldobta.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az elsőrendű
vádlottat börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra, a többszörös visszaeső másodrendű
vádlottat fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.
Információ:

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

2019.06.27.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Jármű önkényes elvételének
bűntette

2019.06.27.

8:30

Az ügy lényege:
A vádlott 2018. január 6-án Ácson régi ismerősét látogatta meg, a lakásban egy

őrizetlenül hagyott táskából egy pénztárcát lopott, amelyben legalább 4.000,-Ft.
készpénz, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, személyazonosító igazolvány,
adóigazolvány, TB kártya, bankkártya voltak. A vádlott egy buszmegállóba érve nézte át a
pénztárca tartalmát, a készpénzt még aznap elköltötte, a pénztárcát, az iratokat és a
bankkártyát elégette.
Az elkövető 2018. július 13-án egy gazdasági társaság ácsi telephelyén dolgozott, az
éjszakai műszakban 18.40 órakor rosszullétet színlelt, engedélyt kért a
csoportvezetőjétől, hogy hazamenjen. A férfi ekkor a férfi öltöző helyiségbe ment, és
onnan tíz sértett öltözőszekrényéből tulajdonított el készpénzt, karórát, márkás cipőt,
rövidnadrágot, napszemüveget. Az egyik sértett szekrényéből magához vette a sértett
gépkocsijának indítókulcsát és irattárcáját a benne lévő közokiratokkal, bankkártyával.
A férfi az eltulajdonított rövidnadrágot, cipőt, és napszemüveget magára vette, majd az
éjfélt követően 1 órakor a portán keresztül távozott, a cég parkolójából az egyik sértettől
elvett indítókulccsal jogtalan használat végett a sértett személygépkocsiját elvitte, azzal
Nagyigmánd, Bábolna érintésével Ács-Jegespusztára hajtott. A vádlott hajnali 2 órakor két
barátját vette fel a gépkocsiba, majd a gépjárművet Bana érintésével Győrbe vezette, itt a
Rába- parton állította le, itt a vádlottat rendőrjárőr intézkedés alá vonta.
A vádlott ezt követően 2019. február 12. napján egy másik gazdasági társaság ácsi
telephelyén alkalmi munkavégzés céljából jelent meg, itt bement a férfi öltözőbe
átöltözni, ekkor észrevette, hogy az egyik öltözőszekrény ajtaján lévő lakatban benne
maradt a kulcsa. A vádlott ekkor az öltözőszekrényt átkutatta, innen 244.000,-Ft
készpénzt és egy pénztárcát tulajdonított el. A sértett a lopást a délelőtti órákban észlelte,
rendőri segítséget kért, amely után ruházatátvizsgálás során az eltulajdonított készpénzt
a vádlottnál fellelték, ezért a sértett kára megtérült.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottat
börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra, továbbá 23.050,-Ft vagyonelkobzásra, valamint
a polgári jogi igényt előterjesztő sértettek részére az okozott kár megtérítésére ítélje.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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Az ügy lényege:
A vádlott és felesége házasságát a bíróság 2016. november 2-án jogerős ítéletével
felbontotta, azonban a házastársi közös vagyon megosztásáról nem rendelkezett, annak
tárgyában a polgári peres eljárás a vádlott feljelentésének megtételekor folyamatban
volt.
A vádlott, a vagyonmegosztás miatt folyamatban lévő eljárás tartama alatt, 2017.
december 12-én a Tatabányai Rendőrkapitányságon –– a hamis vádra történő törvényes
figyelmeztetést követően –– olyan valótlan tartalmú feljelentést tett, amelyben azt
állította, hogy a volt felesége a feljelentését megelőző hónapokban megrongálta a
kizárólagosan a tulajdonát képező vagyontárgyait (laptopját, pólóit, kábelt), illetve
eltulajdonította a kizárólagosan a tulajdonát képező 2 darab fiókot.
A vádlott valótlan tartalmú feljelentése alapján a nyomozó hatóság kisebb kárt okozó
rongálás vétsége gyanúja miatt nyomozást rendelt el, amelynek során 2017. december
23. napján gyanúsítottként hallgatta ki a feljelentett személyt.

A nyomozó hatóság a 2018. április 2. napján kelt határozatával a hamis feljelentés
alapján gyanúsítottként kihallgatott személy ellen indult nyomozást bűncselekmény
hiányában megszüntette.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben az előkészítő
ülésen a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismeri, és a tárgyaláshoz fűződő jogáról
lemond, úgy őt a bíróság 500.000.- forint pénzbüntetésre ítélje.
Információ:

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

