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Lopás bűntette 2019.10.21. 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: Folytatólagos tárgyalás.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.22. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Rablás bűntette 2019.10.22. 8:30 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2019. március 2-án vértesszőlősi ideiglenes otthonában abból a célból, hogy a 

sértett pénzét megszerezze, több dolgot – mobiltelefonokat, hangfal szettet – ajánlott 

eladásra a sértettnek, aki hajlandónak mutatkozott megvenni ezeket. A sértett 500.- forint 

előleget adott a vádlottnak, majd hazament pénzért és kora délután visszament a házhoz. A 

házban a vádlott a korábban kialkudott vételárat megemelte, ezért a sértett az üzlettől 

elállt, kérte a vádlottat, hogy adja vissza az 500.- forint előleget, de a vádlott ehelyett szó 

nélkül ököllel arcon ütötte a sértettet, majd a karjánál fogva kirángatta az udvarra, ahol 

tovább ütlegelte.  A bántalmazás során a sértett a földre esett, ahol a ház tulajdonosának 

elszabadult kutyája fejen harapta a férfit. A vádlott észrevette a sértettnél lévő irattartót, 

amiben 24.000.- forint készpénz volt, ezt megpróbálta elvenni a sértettől, de a sértett 
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segítségért kiáltott, majd dulakodni kezdett a vádlottal, végül pedig az irattárcát áthajította a 

szomszéd udvarra. A sértett ezután a vádlott fogásából kiszabadulva átmászott a másik 

udvarra, ahova a vádlott már nem követte. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon 

túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

 

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

előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy a bíróság ítélje 8 év 

fegyházbüntetésre és ugyanennyi időre 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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