Tatabányai Törvényszék
2020.01.20 – 01.24.
2020.01.21.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
közfeladatot ellátó személy 2020.01.21.
elleni erőszak bűntette

10:00

Az ügy lényege:
A tatai Cseke-tó partján tartózkodó ittas állapotban lévő vádlotthoz 2018. június 20-én este
epilepsziás tünetei miatt mentőt hívtak. A mentőápoló sértett a vádlottat a helyszínen ellátta,
megállapította, hogy kórházi ellátásra szorul, a vádlottat hordágyon a betegszállító autóban
elhelyezve, biztonsági övvel a hordágyhoz rögzítve elindultak. Vértesszőlősnél jártak az
autóval, amikor a vádlott kikapcsolta a biztonsági övét, majd az ágyról felállva nekiesett az
ajtón lévő ablakburkolatnak, a jármű oldalsó tolóajtaját menet közben kinyitotta, amit a
gépkocsi vezetője észlelt és megállt az autóval. A vádlott az úttestre ugrott, miközben a
sértettet szidta. A vezetőülés hátsó oldalán helyet foglaló mentőápoló sértett a vádlott karját
megpróbálta kezével lefogni, és a vádlottat a további agresszív fellépésében megakadályozni.
A vádlott a sértett alkarját, fejét, száját dulakodás közben megütötte, 8 napon belül gyógyuló
sérülést okozott.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje
felfüggesztett börtönbüntetésre.

Információ:

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

2020.01.21.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
zaklatás vétsége

2020.01.21.

13:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2018. december 25. és 2019. január 20. napja között több alkalommal
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 a házuk fala a vádlott telekhatáránál 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.

Információ:

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

2020.01.22.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
emberölés bűntette

2020.01.22.

8:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2018. szeptember 17-től egy vállalkozónál dolgozott alkalmi munkásként. A 2018.
szeptember 24-ei héten a sértett is ugyanebben a segédmunkás brigádban dolgozott. A
reggeli órákban egy kisbusszal szállították a munkásokat a munkavégzés helyére. A
kisbuszban a sértett fázott, ezért felvette a vádlott előzőleg ott felejtett Adidas pulóverét.
Amikor a buszra felszállva a vádlott meglátta, hogy a férfin van a ruhája, közölte vele, hogy
ezt a darabot korábban 38.000.- forintért vásárolta, ő nem vesz fel más után ruhát, ezért
felszólította a sértettet, hogy vegyen neki egy ugyanilyen felsőt, vagy fizessen érte 26.000.forintot. A sértett bocsánatot kért a vádlottól és megígérte, hogy kimosva visszaviszi neki, de
a vádlott ragaszkodott a pénz kifizetéséhez, a sértett így megígérte neki, hogy a szeptember
28-i fizetési napon az összeg egy részét kifizeti. Ezen a napon a sértett nem ment dolgozni, a
vádlott ebből arra következtetett, hogy nem akarja megadni neki a pénzt, ezért a délelőtt
folyamán, munka közben többször is hangoztatta, hogy meg fogja ütni a sértettet, és rossz
vége lesz, ha nem kapja meg a pénzt. A vádlott és a brigád többi tagja a munka befejeztével
Csolnokra indultak, hogy ott a felettesüktől átvegyék a heti bérüket. Az út során megálltak
Piliscsabán, ahol a vádlott átült a saját autójába. Késő délután megérkeztek Csolnokra, ahol
egy vendéglőnél parkoltak le a kisbusszal, a vádlott pedig az autójával. A kocsma előtt állt a
brigád vezetője, valamint a sértett is. A vádlott félrehívta főnökét, aki átadta neki a heti
munkabérét és közölte, hogy a jövőben nem kívánja alkalmazni, a pulóver ügyletbe pedig
nem szeretne belefolyni. Ekkor odahívták magukhoz a sértettet, aki annyit mondott a
vádlottnak, hogy nem fogja kifizetni a pulóvert. A vádlott erre hirtelen, ököllel megütötte a
sértettet, aki a földre esett. A kocsma előtt tartózkodók közül többen a sértett segítségére
siettek, a vádlottat egyikük sörrel öntötte le, másikuk pedig gázspray-vel próbálta lefújni. A
vádlott elővette a nála lévő kést, az autója felé hátrált, közben a felé közelítők irányába szúró
mozdulatokat tett. A sértettnek sikerült az őt visszatartóktól elszakadni és a nála jóval
erősebb fizikumú vádlottat verekedni hívta. A vádlott ekkor a nála lévő késsel a sértettet
mellkason szúrta, melynek következtében a férfi a helyszínen életét vesztette. A vádlott a
szúrást követően az autójához futott és elhajtott.

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

börtönbüntetésre, valamint, hogy rendelje el a korábban kábítószer kereskedelem vétsége
miatt kiszabott börtönbüntetése letöltését is.

Információ:

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

2020.01.22.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

kábítószer-kereskedelem 2020.01.22.
bűntette

8:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2018-ban saját és édesanyja fogyasztása, valamint értékesítés céljából kender
növényeket termesztett a tatabányai házának udvarán lévő két fóliasátorban. A férfi a
növényeket 2018. októberében leszüretelte, édesanyjával együtt fogyasztott belőle, valamint
2018. november 21-én történt elfogásáig négyszer, alkalmanként 20 gramm kannabiszt adott
át egy harmadik személynek, aki az első két alkalommal fúrógép és házimozi javításáért neki
járó munkadíjként kapta a vádlottól a marihuanát, ezt követően alkalmanként 40.000,- Ft-ot
fizetett a termesztőnek.
A nyomozó hatóság 2018. november 21-én a vádlott ingatlanáról összesen 1082,17 gramm
kannabiszt foglalt le, amelynek hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség alsó határának a
94,66%-a.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a férfi a
bűncselekmény elkövetését elismeri, úgy őt a bíróság 4 év börtönbüntetésre, 4 év
közügyektől eltiltásra és 80.000.- forint vagyonelkobzásra ítélje.

Információ:

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

2020.01.23.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

rablás bűntette

2020.01.23.

8:00

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. Este a sértett hazaindult, a vádlott elkísérte a
buszmegállóig, ahol átadott neki 2.000,- forintot 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 pénzt. A vádlott földre lökte a sértettet,
a fejét többször megütötte, belemarkolt az arcába, a csípőjét, lábát megrúgta, majd a sértett
zsebeiben a pénzt kereste. A sértett ezközben rendőrért kiabált, amitől a vádlott megijedt,
nem kereste tovább a pénzt, azonban a sértettől elvett 500,- forintot, és egy mobiltelefont,
valamint egy fülhallgatót, majd a sértettet hátrahagyva elment a helyszínről.
Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás.

Információ:

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

2020.01.24.
TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

lopás vétsége

2020.01.24.

8:00

Az ügy lényege:
A szerb állampolgárságú vádlott 2017. december 5-én délelőtt egy tatai ékszerüzletben
vásárlási szándékot színlelt, az eladótól arany gyűrűk megmutatását kérte, és ennek során az
elé tett ékszeres tálcáról, az eladó figyelmét kijátszva, 1 db, 126.000,-Ft értékű férfi
pecsétgyűrűt, 1 db, 106.000,-Ft értékű férfi pecsétgyűrűt, 1 db, 75.600,-Ft értékű női cirkónia
köves gyűrűt és 1 db, 99.000,-Ft értékű női cirkónia köves gyűrűt vett magához. A vádlott 7
db gyűrűt félre is tetetett az eladóval, majd arra hivatkozással, hogy fél óra múlva visszajön
értük, távozott az üzletből, eltulajdonítva a korábban magához vett 4 db arany gyűrűt. A
vádlott ezt követően az üzletbe nem ment vissza. Az eladó a vádlott távozása után azonnal
észlelte a lopást, a vádlott után sietett az utcára, de már nem találta meg.
Az eltulajdonított gyűrűk értéke összesen 406.000,-Ft, mely nem térült meg.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott a
bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság 10 hónap fogházbüntetésre, 1 év
közügyektől eltiltásra, valamint 10 év Magyarország területéről történő kiutasításra ítélje.

Információ:

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

