Tatabányai Törvényszék
2019.11.04 – 11.08.
2019.11.04.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2019.11.04.

8:00

Az ügy lényege:
A sértett megengedte a vádlottnak, hogy a komárom-esztergom megyei településen lévő
lakásában aludjon. A sértett és a vádlott között 2018. augusztus 18-án este vita alakult ki,
mert a sértett nem akarta megengedni, hogy a vádlott férfi ismerőse is a lakásban aludjon.
A vita során a vádlott a neki háttal álló sértettet egy konyhakéssel, közepes erővel háton
szúrta. A vita és a dulakodás a vádlott és a sértett között ezután is folytatódott.
A helyszínre 19 óra 55 perckor kiérkező rendőrök választották szét a sértettet és a vádlottat.
Miközben a sértettet a rendőrök az utcán hallgatták meg, az utcára kiment a vádlott is, ott
ököllel, egy alkalommal arcon ütötte a sértettet, amely után a vádlottat a rendőrök
megbilincselték.
A szúrás következtében a sértettnek 3 hét alatt gyógyuló sérülése keletkezett, a szúrás
alkalmas volt a mellüreg megnyitására, és így életveszélyes sérülés okozására is.
A vádlott garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt kiszabott
szabadságvesztésből 2017. március 12-én szabadult, ezért különös visszaesőnek minősül.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben az elkövető az
előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság négy év
börtönbüntetésre ítélje és öt évre tiltsa el a közügyektől.

Információ:

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

2019.11.04.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

lopás vétsége

2019.11.04.

8:00

Az ügy lényege:
A hajléktalan, csavargó életmódot folytató vádlott 2018. július 7. és 12. napja között
jogosulatlanul bement egy szárligeti lakatlan házba, az ingatlan fürdőszoba ablakán
keresztül. A férfi 2018. július 12. napjáig a házban életvitelszerűen tartózkodott a tulajdonos
engedélye nélkül. Az ott tartózkodása alatt összesen 74.750.- forint kárt tett a ház
berendezésében. A férfi a házból hangfalakat, két bőrkabátot és egy hifi berendezést is
elvitt, összesen 54.400.- forint értékben.
A vádlott 2018 augusztusában öt alkalommal tulajdonított el jogtalanul péksüteményeket az
egyik szárligeti bolt bejárata mellől, mellyel összesen 21.456.- forint kárt okozott.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az
előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz, úgy őt a bíróság ítélje 50 nap elzárásra.

Információ:

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

2019.11.04.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más
bűncselekmények

2019.11.04.

13:00

Az ügy lényege:
Az elkövető a kiskorú sértett lánnyal együtt szeretett volna járni, azonban a sértett csupán
barátként tekintett rá. A férfi 2018. április 18. napján az esti órákban a Bokodot és az
Oroszlányt összekötő földúton a bokrok közé csalta a sértettet azzal az ürüggyel, hogy
nézze meg, milyen leadni való rezet rejtett oda. A vádlott a bokor alól kivett egy előzőleg
oda készített húsklopfolót, ekkor a sértett neki hátat fordított, a helyszínről távozni készült,
mire a férfi a húsklopfolóval nagy erővel, legalább három alkalommal a fején megütötte. A
földre került sértettet a férfi fojtogatta, ököllel többször megütötte, majd vele akarata
ellenére közösült.
A vádlott ezután sátrat állított fel a helyszínen, és bár a sértett haza akart menni, onnan
nem engedte el, majd a sértettet még kétszer megerőszakolta.
A sértettnek az őt ért bántalmazás következtében arccsonttörése, orrcsonttörése és
testszerte több zúzódása és horzsolása keletkezett, továbbá a nyakát ért szorítás alkalmas
volt reflexes szívmegállás, azaz halálos eredmény előidézésére is.
Megjegyzés: Szakértők meghallgatása, perbeszéd és ítélet várható.

Információ:

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

2019.11.05.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Sikkasztás bűntette

2019.11.05.

8:30

Az ügy lényege:
A vádlott egy Komárom-Esztergom megyei város önkormányzati tűzoltóságának
könyvelőjeként 2012. április 1. és 2015. december 31. napja között huszonhat munkavállaló
adó-és járulékai vonatkozásában a ténylegesen kifizetett bérnél alacsonyabb összegű
munkabér kifizetéséről szóló adóbevallásokat nyújtott be az adóhatósághoz. A
bevallásokban írt valótlan adatokkal a szociális hozzájárulási adónemben 18.126.460,- Ft., a
személyi jövedelemadó-nemben 9.852.665,- Ft., a nyugdíjjárulék esetében 6.911.498,- Ft., az
egészségbiztosítási járulék esetében 5.874.774,- Ft., bevallását mulasztotta el, és
csökkentette ily módon az állami adó-és járulékbevételt.

A vádlott a valótlan tartalmú adóbevallásokkal összesen 40.765.397,- Ft vagyoni hátrányt
okozott az állami költségvetésnek.
A vádlott az önkormányzati tűzoltóság bankszámlájáról 2012. január 1. és 2017. június 3.
napja között összesen 7.795.602,- Ft-ot úgy vett fel a rábízott bankkártya használatával, hogy
a felvett pénzt eltulajdonította, amelyet azzal leplezett, hogy azt a tűzoltóság pénztári
kiadásaként adó, és szállító tartozásként számolt el. A vádlott 2017. január 1. és június 30.
napja között további 3.650.000,- Ft-ot vett fel bankkártyával a tűzoltóság bankszámlájáról, és
tulajdonított el. A bankkártyával felvett és eltulajdonított összeg összesen: 11.445.602,-Ft.

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás.

Információ:

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

2019.11.06.
TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

kifosztás bűntette

2019.11.06.

8:00

Az ügy lényege:

A sértett 2019. április 25-én az általa is lakott baji présházába befogadta a hajléktalan és
munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkező fiát. A vádlott, miután mindketten lefeküdtek
aludni, kihasználva, hogy az édesapja alszik, a fogasra lerakott nadrágjának zsebéből kivette
a sértett pénztárcáját, benne a sértett személyi igazolványával, lakcímkártyájával,
jogosítványával, bankkártyájával, 183,6 Euroval és 60.000,-Ft készpénzzel, valamint kivette a
sértett présház udvarán parkoló autójának indítókulcsát. Ezt követően a férfi a sértett tudta
és engedélye nélkül a személygépkocsiba beült, azzal Csitárra ment, hogy meglátogassa a
barátnőjét. A lopás elkövetési értéke összesen: 121.152,-Ft. Az elkövető a pénzből 17.815,-Ftot elköltött, a többi pénzt azonban a pénztárcával és az iratokkal, valamint a járművel együtt
2019. április 26-án Balassagyarmaton történt elfogásakor a nyomozó hatóság tőle lefoglalta,
a
sértettnek
visszaadta,
így
az
okozott
kárból
103.337,-Ft
megtérült.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a rablás és más
bűncselekmények miatt már elítélt, a szabadságvesztésből 2014-ben szabadult vádlottat
ítélje végrehajtandó szabadságvesztésre és tiltsa el a közügyektől.

Információ:

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

2019.11.07.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

kifosztás bűntette

2019.11.07.

8:00

Az ügy lényege: A vádlott a sértett testvérek dorogi lakásában tartózkodott 2018. december
31-én, az egyik sértett vendégeként a Szilvesztert ott töltötte, együtt italoztak, majd éjfél után
mindketten elaludtak. A másik sértett nem tartózkodott a lakásban, az ő szobájának ajtaja
azonban nem volt kulcsra zárva.
A nő a hajnali órákban felébredt, kihasználta, hogy a barátnője még alszik és az ágya melletti
kisasztalról eltulajdonította annak 26.990,-Ft értékű mobiltelefonját, valamint a táskájából a
sértett 18.000,- Ft készpénzét. Ezt követően a vádlott átment a másik szobába és onnan a
szekrényből eltulajdonította a távollevő sértett parfümjét, neszesszerét, benne különböző
kozmetikai termékekkel, egy ékszeres dobozt, benne különböző bizsu ékszerekkel és egy
karórával, valamint egy ajándékcsomagot. A távollevő sértettől eltulajdonított tárgyak
összértéke: 57.394,- Ft. Az eltulajdonított tárgyak közül a vádlott lakóhelyén lefoglalásra és a
sértettnek kiadásra került a virágmintás doboz a benne lévő ékszerekkel, ezzel a lopási kárból
megtérült 32.645,- Ft.
A vádlott a mobiltelefont 10.000,-Ft-ért értékesítette.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Információ:

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

2019.11.07.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

rablás bűntette

2019.11.07.

10:00

Az ügy lényege: A vádlott korábban már ismerte a sértettet, köztük alkalmi szexuális kapcsolat
volt. 2018. október 16-án délután is találkoztak, a sértett felment a vádlott nyergesújfalui
lakására, ahol együtt italoztak, majd összevesztek. Ezen az estén a sértett hazaindult, a vádlott
elkísérte a sértettet a buszmegállóig, ahol átadott neki 2.000,- Ft-ot szexuális szolgáltatás
fejében. A sértett azonban nem akart szexuális kapcsolatot létesíteni a vádlottal, emiatt ismét
összevesztek. Ekkor az ittas állapotban lévő vádlott megharagudott a sértettre és elhatározta,
hogy jogtalanul elveszi a sértettől a korábban neki átadott 2.000,- Ft-ot. A vádlott földre lökte
a nőt, a fejét többször megütötte, belemarkolt az arcába, a csípőjét, lábát pedig megrúgta,
majd a sértett zsebeiben a pénzt kutatta. A sértett ezközben rendőrért kiabált, ettől a vádlott
megijedt, felhagyott a pénz keresésével, azonban a sértettől eltulajdonított 500,- Ft-ot, és egy
17.000,- Ft értékű mobiltelefont, valamint egy 8.000,- Ft értékű fülhallgatót, majd a sértettet
hátrahagyva elment a helyszínről.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a büntetett
előéletű férfi az előkészítő ülésen beismeri tettét, úgy vele szemben a bíróság 3 év
börtönbüntetést szabjon ki 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

2019.11.07.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

zaklatás vétsége

2019.11.07.

10:00

Az ügy lényege: A vádlott 2018. december 25. és 2019. január 20. napja közötti többször
megfenyegette Ácson a közvetlen szomszédjában élő sértetteket.
Ebben az időszakban a vádlott volt, hogy azzal fenyegette meg a sértetteket, hogy megsüti
őket, megeszi őket vacsorára és felrobbantja a házukat. A sértettekben ez utóbbi fenyegetés
azért is komoly félelmet keltett, mivel házfaluk a vádlott telekharánál helyezkedik el, valamint
a vádlott az ingatlanok között húzódó kerítésen is át tud lépni a sértettek telkére. Ezt követően
egyik alkalommal felemelt egy baltát, majd a baltát a kezében lóbálva rákiáltott a tőle 3-4
méter távolságra álló sértettre, hogy „Megdöglesz, elveszem az életedet!”. Egy másik
alkalommal a sértettek ingatlanjának kerítésénél egy kést élezett, majd az őt figyelő sértettre
kiáltott, hogy „Megöllek!”
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a korábban testi
sértés miatt is büntetett vádlottal szemben közérdekű munka büntetést szabjon ki.

Információ:

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

