Tatabányai Törvényszék
2021.02.15.-02.19.

2021.02.16.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
testi sértés bűntette

2021.02.16.

13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi 2020. június 27-én a tatabányai bevásárlóközpontban minden előzmény
nélkül kiabált, ezért a biztonsági őr felhívta arra, hogy az épületből menjen ki. A vádlott a
felszólításnak nem tett eleget, a biztonsági őrt a fején, sérülés okozása nélkül, ököllel megütötte.
Egy másik biztonsági őr a társa segítségére sietett, akit a férfi ököllel orron ütött. Emiatt a
biztonsági őr elesett, az orrán duzzanat keletkezett, a bántalmazás alkalmas volt nyolc napon túl
gyógyuló sérülés okozására.
A vádlott ezt megelőzően 2020. április 16-án a tatabányai otthonában édesanyját is megverte,
majd 2020. június 6-án Tatabányán egy kereszteződésben két alkalommal ököllel állon ütött egy
járókelőt. A két utóbbi sértettnek az elkövető egyaránt nyolc napon belül gyógyuló sérülést
okozott, azonban mindkét bántalmazás alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfi letartóztatását a
bűnismétlés veszélye miatt tartsa fenn, illetve a vádlottat börtönbüntetésre és a közügyektől
eltiltásra ítélje.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.02.17.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
emberölés bűntette

2021.02.17.

8:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2019. december 30-án délután egy oroszlányi itallerakatnál összetalálkozott ismerősével,
a hajléktalan életmódot folytató sértettel. A vádlott és a nő együtt bementek az üzletbe és szeszes
italt, ásványvizet vettek, majd közösen elmentek egy lakásba, amit a vádlott szívességből
használhatott aznap. A lakásban a vádlott és a sértett együtt italoztak, beszélgettek és csókolóztak,
majd a férfi lement cigarettáért a dohányboltba, ahonnan visszatérve tovább folytatták az italozást.
A férfi ismeretlen okból magához vett két, a lakásban található kést és azokkal 17 alkalommal
megszúrta a sértettet, aki a szúrások és metszések következtében néhány percen belül elhunyt.
A vádlott ezután távozott a lakásból.
Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.02.17.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
lopás bűntette

2021.02.17.

10:00

Az ügy lényege:
Az első- és a másodrendű vádlottak egymással barátságban álltak, a másodrendű vádlott
gyerekkora óta ismerte a sértettet. A vádlottak 2019. nyarán többször is jártak a sértett
nyergesújfalui albérletében, a sértett és annak élettársa társaságában. A vádlottak az ilyen alkalmak
során megtudták a sértett munkabeosztását, valamint a lakásban található tárgyakat is látták. A
két férfi 2019. augusztus 21-én kora reggel elhatározta, hogy mivel nincs pénzük, ezért a sértett
lakásából fognak ellopni néhány dolgot, amiket eladnak.
A vádlottak még aznap reggel megjelentek a lakásnál, az elsőrendű vádlott a zárt ajtónak többször
nekiment, amitől az bedőlt. Az elsőrendű vádlott bement a lakásba, a másodrendű vádlott pedig
a lépcsőházban figyelte, hogy jön-e valaki. A férfi a lakásból elvitte ismerőse játékkonzolját a hozzá
tartozó kábelekkel, kontrollerrel, valamint 11 játékkal, összesen mintegy 150.000 forint értékben,
továbbá a sértett élettársának 33.900.- forint értékű karóráját.
A vádlottak ezután a másodrendű vádlott egyik ismerőséhez mentek, akiről a férfi tudta, hogy
játékkonzolt vásárolna. A konzolt és a játékokat kipróbálásra a férfinél hagyták, aki azokat
kölcsönadta egy ismerősének. A tárgyakat a nyomozóhatóság lefoglalta, így a karóra kivételével
minden visszakerült a sértetthez.
Megjegyzés: Tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.02.18.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Zaklatás vétsége

Az ügy lényege:

2021.02.18.

08:30

A vád szerint a nő 2020. január második felében megjelent az egyik tatabányai háziorvosi
rendelőben és arra kérte az orvosát, hogy írjon fel neki egy bizonyos gyógyszert. A sértett nem
teljesítette a vádlott kérését, aki ezért szidni kezdte az orvost és azzal fenyegette, hogy „meg fogsz
dögleni, majd visszajövök az élettársammal és ő majd elintéz téged” majd elhagyta a rendelőt. A
nő február elején ismét megjelent az orvosánál, azt nehezményezte, hogy szerinte a sértett nem
látja el őt megfelelően, majd ismét megfenyegette a férfit. A sértett ekkor felszólította a nőt, hogy
hagyja el a rendelőt, a vádlott kiment a váróterembe, ahol tovább folytatta a sértett szidalmazását,
majd megpróbált visszamenni a rendelőbe, de a sértett kivezette onnan.
Megjegyzés: Tárgyalás tartására kerül sor, melyen tanú meghallgatás várható.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.02.19.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
lopás vétsége

2021.02.19.

08:00

Az ügy lényege:
A munkanélküli elsőrendű vádlott rendszeres haszonszerzésre törekedve 2019. tavaszán
drogériákból lopott parfümöket és más árucikkeket, illetve egy esetben egy nemzeti
dohányboltból lopott elektromos cigarettát. Egyik alkalommal az eladó figyelmét a másodrendű
vádlott terelte el, aki tudott arról, hogy az elsőrendű vádlott jogtalan eltulajdonítást végez az
üzletben.
A lopások értéke összesen közel 200.000.- forint.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak az ülésen
a bűnösségüket beismerik és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, úgy az elsőrendű vádlottat
a bíróság ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a másodrendű vádlottat
pedig ítélje 90 nap elzárásra.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.02.19.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Lopás bűntette

2021.02.19.

10:00

Az ügy lényege:
Az első- és a másodrendű vádlottak, 2019. október elején egy esztergomi múzeum által bérelt
raktárhelyiségbe a lakatpánt eltávolításával behatoltak és onnan régészeti leleteket, valamint azok
tárolására szolgáló polcrendszereket vittek magukkal, összesen 287.452 forint értékben.
A vádlottak által eltulajdonított tárgyakból lefoglalással 125.382 forint megtérült. A le nem foglalt
polcokat a másodrendű vádlott értékesítette, az ebből származó bevételt elköltötte.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy az Esztergomi Járásbíróság az
elsőrendű vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre, a II. rendű vádlottat elzárásra ítélje.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.02.19.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
kapcsolati erőszak bűntette

2021.02.19.

11:00

Az ügy lényege:
A vád szerint a férfi ittas állapotban rendszeresen veszekedett élettársával, és szidta őt, azzal
fenyegette, hogy elvágja a torkát. A férfi 2018-ban négyszer bántalmazta élettársát, akit
szeptember 1-jén tokodi otthonukban gumibottal vert meg, majd a földre került nőt megrugdosta.
Az elkövető 2018. október 7-én nem volt elégedett a vacsorával, ezért a nőt az ágyra szorította, az
ujjait feszegette és azzal fenyegette meg, hogy elvágja a nyakát, ha feljelentést tesz. A sértettnek
ekkor eltörött a bal keze. A férfi 2018. október 25-én azért veszekedett élettársával, mert mire
hazaért, nem volt elegendő alkohol otthon. Ekkor a férfi felpofozta a nőt, aki félelmében a
konyhaasztal alá bújt. Később a férfi egy ajtólapot csapott rá a sértettre, aki az udvarra is követte
a férfit, hogy kibékítse, azonban a férfi egy halkiemelő háló nyelével fejen ütötte.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben, halmazati
büntetésül börtönbüntetést szabjon ki, a közügyek gyakorlásától tiltsa el.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.02.19.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Súlyos testi sértés
bűntettének kísérlete

2021.02.19.

12:30

Az ügy lényege:
A vádlott 2019. március 31.-én egy hölgy ismerőse meghívására megjelent egy esztergomi szálló
kerthelyiségében, ahol a sértett egy 10-15 fős társasággal bográcsozott. A vádlott erősen ittas
állapotban kötekedett, provokálta a jelenlévőket, majd rövid időre távozva és ismét visszatérve a
hátrahagyott pálinkáját kérte számon.
Mivel a vádlott egyre erőszakosabbá vált, a sértett megpróbálta őt csitítani és bekísérni a szállóra,
azonban a vádlott hirtelen szembefordult a sértettel és 3-4 alkalommal ököllel fejen ütötte.
Kölcsönös dulakodás alakult ki közöttük, melynek egy harmadik személy vetett véget, aki a sértett
segítségére sietve a vádlottat lefogta.
A sértett a bántalmazás következtében több sérülést szenvedett, járomcsontja felett bőrpír és
duzzanat, jobb karján zúzódások keletkeztek, jobb szemhéja duzzadttá vált, kötőhártyája
bevérzett. Ez utóbbi bántalmazás esetében a 8 napon túl gyógyuló szemsérülés és orrcsonttörés
keletkezésének lehetősége is fennállt.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. A bíróság 2020. augusztus 6-án tárgyalás mellőzésével,
büntetővégzésben 1 év -4 évre felfüggesztett- börtönbüntetést szabott ki a vádlottal szemben, a
végzés azonban nem emelkedett jogerőre, mert annak kézbesítése nem vezetett eredményre,
ezért tárgyalás tartására kerül sor.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

