
Tatabányai Törvényszék 

2019.09.09. – 09.13. 

2019.09.09. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Közúti baleset okozásának 

vétsége 

2019.09.09. 9:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2018. április 30-án Bajóton, az Öregkő-aljai pincesoron egy házibuliban vett részt, 

ott szeszesitalt fogyasztott, majd éjfél körül a jogosult tudta és engedélye nélkül a 

pincebuliban ugyancsak részt vett személy használatában lévő járműbe beült és beindította. 

A ittas állapotban lévő elkövető a járművel a pincesorhoz vezető közúton közvilágítás nélküli 

útszakaszon közlekedett öt utasával. A vádlott közlekedése során fordulási manővert hajtott 

végre, majd leborult a meredek partoldalon, egy teljes és egy negyed fordulatot vett, jobb 

oldalára dőlve érte el a baleseti véghelyzetét. 

A borulási folyamat során a jármű jobb első ülésén utazó, biztonsági övet nem használó egyik 

sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy a helyszínen életét vesztette. A járműben 

utazó további négy személy nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

A vádlott a balesetet követően nem nyújtott tőle elvárható segítséget, a mentőszolgálatot, a 

rendőrséget a történtekről nem értesítette, segítségnyújtási kötelezettségét elmulasztva a 

helyszínről elmenekült. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat, 

amennyiben az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, 3 év 6 hónap 

börtönbüntetésre ítélje, a közügyektől eltiltás tartamát 4 évben, a járművezetéstől eltiltás 

tartamát 6 évben állapítsa meg. Az ügyészség indítványozta továbbá, hogy a bíróság kötelezze 

a vádlottat 455.304,-Ft. bűnügyi költség viselésére. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.09.11. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2019.09.11. 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 
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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: Folytatólagos tárgyalás. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.09.12. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2019.09.12. 8:00 

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: Ítélet várható. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.09.12. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Felfegyverkezve elkövetett 

rablás bűntette 
2019.09.12. 8:30 
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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 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: Folytatólagos tárgyalás. 
 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.09.12. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Rongálás bűntette 2019.09.12. 13:30 

Az ügy lényege:  

A vádlott és a sértett párkapcsolatban álltak, amelynek lezárására találkozót beszéltek meg 

a Duna parton, Nyergesújfalun. A sértett a helyszínre az autójával, a vádlott pedig 

kerékpárral, ittasan érkezett meg. Később a sértett és a vádlott is beült az autóba, útközben 

azonban féltékenységből adódóan szóváltás alakult ki közöttük, a vádlott a sértett telefonját 

elvette, kiszállt az autóból és a készüléket falhoz vágta. A sértett ekkor közölte a vádlottal, 

hogy minden kapcsolatot megszakít vele, de végül megegyeztek, hogy még elviszi a 

vádlottat az édesanyjához. 

A vádlott menet közben is folytatta a veszekedést a sértettel, dühében pedig letörte az autó 

belső visszapillantó tükrét és betörte a műszerfal közepén lévő kijelzőt. Az úticélhoz érve a 
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vádlott menet közben behúzta a kéziféket, amitől az autó megállt. Ekkora vádlott beletörte 

az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóba, letörte az irányjelző kart és az ablaktörlő vezérlő kart, 

majd kiszállt a kocsiból és a kezében tartott sörösdobozt hozzávágta a gépkocsihoz, az első 

szélvédőt pókhálósra beütötte, több helyen belerúgott az autóba, majd letörte a bal 

visszapillantó tükröt és letépte elölről a rendszámtáblát. 

A mobiltelefonban és az autóban a vádlott összesen 1.084.000.- forint kárt okozott, melyet a 

sértett nyilatkozata szerint később teljes egészében megtérített. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a visszaeső 

vádlott a bűncselekmények elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, úgy 

őt a bíróság ítélje 2 év börtönbüntetésre és 3 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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