Tatabányai Törvényszék
2020.03.09 – 03.13.
2020.03.10.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
rablás bűntette

2020.03.10.

8:00

Az ügy lényege:
A vádlott korábbról 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

2020.03.10.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
kiskorú veszélyeztetésének 2020.03.10.
bűntette

8:15

Az ügy lényege:
A vádirati tényállás szerint a vádlottak élettársak, együtt nevelik az anya korábbi
kapcsolatából származó 8 éves kislányt. 2019. január 19-én este a pár vértesszőlősi házába
ment vendégségbe az anya rokona, akivel a vádlottak italoztak, ittas állapotban
hangoskodtak. Az anya és a rokona összevesztek, a nő úgy pofon ütötte a férfi rokonát, hogy
vérezni kezdett az orra. Ezt látva a nő élettársa magához vette az engedéllyel tartott gázriasztófegyverét, majd azzal hadonászott, a nő fejéhez tartotta a fegyvert, lelövéssel
fenyegette meg, közben legalább egy lövést is leadott, amit a gyermek is hallott. Ezután a nő
kérésére a kislány éjfél előtt telefonon tett bejelentést a rendőrségre, a segélyhívás
eredményeként történt rendőri intézkedés a lakásban.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakat ítélje
felfüggesztett börtönbüntetésre.

Információ:

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

2020.03.11.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
emberölés bűntette

2020.03.11.

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: Folytatólagos tárgyalás. A bíróság a tárgyaláson tanúkat hallgat meg.

Információ:

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

2020.03.11.
TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
lopás vétsége

2020.03.11.

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: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bíróság a vádlottat és tanúkat hallgat meg.

Információ:

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

2020.03.12.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
kifosztás bűntette

2020.03.12.

10:00

Az ügy lényege:
A vád szerint a férfi 2019. augusztus 20-án éjfélkor a tatabányai kórház egyik fekvőbeteg
osztályának kórtermébe bement és az alvó sértettől ellopta az éjjeliszekrényből a
mobiltelefonját a SIM-kártyával együtt. Az elkövetési érték: 9.900.- forint.
Amikor a sértett felébredt, észlelte a telefonja hiányát és kiment a folyosóra. A vádlott közben
visszatért az osztály folyosójára, a sértett megkérte, hogy adja vissza a telefonját, ennek a
vádlott eleget tett, így a lopással okozott kár megtérült.
A férfi büntetett előéletű, őt a bíróság 2019. januárjában zaklatás bűntette 312 óra közérdekű

munka büntetésre ítélte.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az
előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való
jogáról, úgy őt a bíróság ítélje 1 év börtönbüntetésre és 1 évre tiltsa el a közügyek
gyakorlásától.

Információ:

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

2020.03.12.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Kifosztás bűntette

2020.03.12.

10:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2019. február 26-án, március 1-jén, 25-én, és 30-án az esztergomi kórház különböző
osztályain fekvő betegeket lopott meg. Három esetben a beteg távollétét kihasználva vitt el
pénztárcát és készpénzt, ezzel az első sértettnek 30.300,- Ft., a második sértettnek 2.300,- Ft.,
a harmadik sértettnek 20.000,- Ft. kárt okozott. A negyedik esetben úgy követte el a lopást a
férfi, hogy a frissen műtött sértett az ágyán aludt, ezáltal védekezésre képtelen állapotban
volt, ezt használta ki az elkövető, és a sértett irattartóját, és 9.000,- Ft készpénzét az ágy
mellett elhelyezett táskából vette el. A férfi 2019. március 10-én az esztergomi
buszvégállomáson a váróteremben lévő padon alvó sértettől a 45.000,- Ft értékű telefonját
és a 11.000,- Ft-ot tartalmazó pénztárcáját lopta el úgy, hogy azokat a nadrágzsebéből, és a
kabátja zsebéből kivette. A férfi 2019. május 9-én egy esztergomi iskola portájáról egy
kézitáskát lopott el, amelyben a sértett készpénze, személyes iratai, mobiltelefonja, karórája
volt, ezzel a sértettnek 46.800,- Ft kárt okozott.
A férfi négyszer volt büntetve, amelyek közül őt a bíróság 2012. évben rablás bűntette miatt
8 év börtönbüntetésre ítélte, ezt 2018. december 6-án töltötte le, erre figyelemmel különös
visszaesőnek minősül.

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás.

Információ:

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

2020.03.12.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

kábítószer birtoklásának
bűntette

2020.03.12.

12:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2019. január 29-én délután Esztergomban ismeretlen személytől összesen 911,88
gramm marihuánát szerzett meg, melyet a használatában álló gépkocsi jobb első ülése mögé
rejtett el. Ezen kívül a vádlott 2019. január 30. napja előtt megszerzett és esztergomi
otthonában a lakás konyhai hűtőszekrényében tárolt 2 db citromsárga színű, spongyabob
mintázatú ecstasy tablettát, valamint a vádlott esztergomi munkahelyén 2 tasakban tárolt
további 184,10 gramm marihuánát.
A vádlott által birtokolt összes kábítószer tiszta hatóanyag tartalma meghaladja a jelentős
mennyiség alsó határát.
A férfival szemben korábban, szintén jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer
birtoklásának bűntette miatt 5 év 2 hónap fegyházbüntetést szabott ki a bíróság, melyből a
vádlott 2013. december 4. napján szabadult.

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás.

Információ:

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

2020.03.13.
TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
csalás bűntette

2020.03.13.

8:00

Az ügy lényege:
A vád szerint a sértett nő 2017. szeptember 9-én Tatára utazott, ahol találkozott az álnéven
bemutatkozó vádlottal. A férfi ezt megelőzőleg megszerezte egy tatai lakás kulcsait, az
ingatlant pedig, mint a saját tulajdonában álló, megvételre kínált lakást mutatta be a
sértettnek.
A vádlott és sértett az adásvételi szerződés feltételeiben megállapodtak, majd a sértett egy
bank tatai utcai fiókjában felvett 300.000.- forintot a bankszámlájáról, melyet előleg jogcímén
átadott vádlottnak. A pénz átadásáról készített átvételi elismervényt a vádlott és a sértett is
aláírta. Ezt követően a sértett 2017. szeptember 11-én további 1.900.000.- forintot adott át
Tatán egy parkolóban a vádlottnak, az összeg átadását a korábban készített átvételi
elismervényre rávezették.
A vádlott cselekményével 2.200.000,-Ft kárt okozott a sértettnek, mely nem térült meg.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az
előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való
jogáról, úgy őt a bíróság ítélje 1 év 6 hónap börtönbüntetésre és 150.000.- forint

pénzbüntetésre, 1 évre tiltsa el a közügyektől és kötelezze az okozott kár összegének
megfizetésére a sértettnek.

Információ:

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

