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felfegyverkezve elkövetett
személyi szabadság
megsértésének bűntette
és más bűncselekmények
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Az ügy lényege:
A vádlott négy társával 2017. március 27-én hajnali kettő óra körül egy tatai családi házba tört
be. A garázsból nyíló szerszámtároló redőnyét felhúzták, a szúnyoghálót levágták, az
ablaküveget beégették, majd az ablakkeretet befeszítették. Az elkövetők sötét ruhát,
símaszkot viseltek, a hálószobában a sértetteket, azaz egy férfit, két gyermeket és egy nőt
gyorskötözővel megkötöztek. Az egyik elkövető a megkötözött családot őrizte, miközben
társaik a lakásban értékek után kutattak. A másik férfi a sértett nőtől céges iratok és a házban
lévő pénz átadását követelte, miközben azzal fenyegette meg, hogy bántalmazni fogja. Az
egyik férfi a megkötözött férfit ököllel többször megütötte, gyermekei megölésével
fenyegette, miközben az értékek átadását követelte. Ugyanez a férfi az egyik gyermek ujját
késsel szurkálta, ezzel akarta rávenni a sértett férfit az értékei átadására. Az elkövetők végül
a családot egy alagsori szobába zárták, ahol az ajtó belső kilincsét eltávolították, majd a lakás
helyiségeit átkutatták, a házból ékszereket, forint, euró és angol font készpénzt, nagy értékű
órákat tulajdonítottak el.
Az ékszerek és órák együttes értéke: 5.819.976 forint, az eltulajdonított készpénz összértéke
1.885.522 forint.
Megjegyzés: Ítélethirdetés.

Információ:

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.06.22.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
közúti baleset gondatlan
okozásának vétsége
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Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi 2019. március 16-án személygépkocsit vezetett a 10-es számú
főúton, Tokodaltáró felől Dorog irányába, a gépkocsiban még négyen utaztak.

A sofőr utolérte a több járműből álló kocsisort, amelynek előzésébe kezdett olyan
útszakaszon, ahol az tilos. A vádlott a járműforgalom elől elzárt területre hajtott, az adott
útszakaszra megengedett 90 km/óra sebesség helyett, 130 km/óra sebességgel haladt.
A záróvonal átlépésével végrehajtott előzés során a férfi késedelmesen észlelte, hogy az
előzéshez igénybe vett, a haladási iránya szerinti bal oldali forgalmi sávban szabályosan,
mintegy 50 km/óra sebességgel közeledik felé egy személygépkocsi. A vádlott fékezett, és a
járművét jobbra kormányozta, azonban sávjába visszatérni nem tudott. A szembejövő
vétlen sofőr az ütközés elhárítása érdekében jobbra kormányzott, azonban a gépkocsi eleje
nekiütközött a vádlott által vezetett személygépkocsinak. Az ütközés hatására a vétlen
személygépkocsi az útpadkára sodródott és a szalagkorlátnak ütközött. A gondatlan sofőr
által vezetett személygépkocsi lesodródott az úttestről, és egy fának ütközött.
A balesetben a vétlen sofőr nyolc napon túl gyógyuló bordatörést, gyermekkorú utasa,
valamint a gondatlan sofőr két utasa nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje
felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint pénzbüntetésre és tiltsa el hosszabb időre a közúti
járművezetéstől.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
a választás rendje elleni
bűntett és más
bűncselekmények

2021.06.23.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I. rendű vádlott az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán
az egyik párt országgyűlési képviselőjelöltjeként szeretett volna indulni. Ennek érdekében
2018. február 20. napján a Választási Irodától átvett 120 darab ajánlóívet és elkezdte az
ajánlások gyűjtését. A vádlott nem tudta a kellő számú ajánlást összegyűjteni, azonban
szerette volna, hogy képviselőjelöltként nyilvántartásba vegyék, és ezáltal megszerezhesse a
párt számára az 1.000.000 forint összegű, központi költségvetésből juttatott támogatást,
ezért feleségével, a II. rendű vádlottal együtt rábírta a III. rendű vádlottat arra, hogy
aláírásgyűjtőként írjon alá ajánlóíveket. A III. rendű vádlott – valótlanul azt a látszatot keltve,
hogy ő gyűjtötte az ajánlásokat - ajánlóíveket írt alá, melyeken összesen 101 darab hamis
ajánlás szerepelt. A II. rendű vádlott is segítséget nyújtott az I. rendű vádlottnak a hamis

ajánlások gyűjtésében egyrészt azzal, hogy az I. rendű vádlott által diktált személyes adatokat
írt be az ajánlóívekre, másrészt abban, hogy a hamis ajánlásokat tartalmazó ajánlóívek egy
részét aláírásgyűjtőként aláírta. Ezeken az ajánlóíveken összesen 315 darab hamis ajánlás
szerepelt. Az I. rendű vádlott ismeretlen módon még további 31 darab hamis ajánlást
szerzett. A IV. rendű vádlott megállapodott az I. rendű vádlottal abban, hogy segít hamis
ajánlásokat szerezni, ezért a IV. rendű vádlott rábírta az ismerőseit, az V. rendű és a VI. rendű
vádlottakat arra, hogy az általa átadott ajánlóívekről a pártja részére kiadott ajánlóívekre
személyes adatokat másoljanak át és az ajánlásokat is írják alá.
A pártja esetében 701 darab ajánlást rögzítettek, melyből 447 darab ajánlás volt hamis, így a
fennmaradó 254 darab érvényes ajánlás nem lett volna elegendő a képviselőjelölt állításhoz.
Az I. rendű vádlott az őt jelölő párt nevében 2018. március 5. napján kérelmezte az egyéni
országgyűlési képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét. Figyelemmel arra, hogy az
I. rendű vádlott a támogatásról az őt jelölő párt javára lemondott, a Magyar Államkincstár
megállapodást kötött a párttal, mely alapján a Kincstár - figyelemmel a párt többi
képviselőjelöltjére is – összesen 49.200.672 forint központi költségvetésből származó
támogatást bocsátott a párt rendelkezésére. Ez az összeg tartalmazta az I. rendű vádlott
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele után járó, 1.025.014 forint összeget is,
mellyel az I. rendű vádlott vonatkozásában a központi költségvetés vagyoni hátránya
bekövetkezett. A párt a 49.200.672 forintot felhasználta, és a felhasznált összeggel elszámolt.
A párt 2019. július 31. napja óta felszámolás alatt áll.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az I. rendű és a IV.
rendű vádlottat ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre, illetve I.-II.-IV.-V.-VI. rendű vádlottakat
ítélje pénzbüntetésre, míg III. rendű vádlottat bocsássa próbára.

Információ:

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

