Tat abány ai Törv ény szék
2021.11.02.-11.05.

2021.11.02.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
zsarolás bűntette

2021.11.02.

08:30

Az ügy lényege:
A sértett az édesanyjával -a másik sértettel- 2018. július 9-én délelőtt egy tatabányai
buszmegállóban várakozott, amikor odament hozzájuk az anya fia és azzal fenyegette
meg az édesanyját, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor megveri, a testvérét pedig azzal
fenyegette meg, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor megöli. A vádlott kijelentéseitől a
két nő megijedt és együtt elindultak haza. A sértettek bementek a ház udvarára,
közben a vádlott továbbra is pénzt követelt a testvérétől, azt mondta, ha nem ad neki,
akkor megöli őt, az édesanyját és a testvére gyermekeit. A sértett telefonon rendőri
segítséget kért, majd kiment a vádlotthoz az utcára, hogy ne tudjon bemenni a házba
a gyerekeihez. A vádlott ekkor elment a helyszínről.
Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, mely szakértők meghallgatásával folytatódik.

Információ:

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

2021.11.02.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
önbíráskodás bűntette

2021.11.02.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a sértettnek tartozása volt a vádlottak felé és a tartozás
kiegyenlítésére kábítószert ígért, azonban ehelyett egy MSM nevű anyagot adott át
részükre. A vádlottak emiatt úgy döntöttek, hogy a sértettet „megleckéztetik”,
követelésük érvényesítése érdekében megverik.
A vádlottak 2020. július 19-én az esti órákban rávették a sértettet, hogy autóval
menjen velük a Komárom határában lévő földútra. A másod- és a harmadrendű vádlott
a gépkocsiból kihúzta a sértettet, akit testszerte ütlegeltek és 10.000 forintot, valamint
egy telefont követeltek tőle. Eközben az elsőrendű vádlott nő a telefonjával rögzítette
az eseményeket és azt mondta a sértettnek, hogy „könyörögj az életedért!”, valamint
a társait bíztatta. A két férfi egy gödörbe nyomta a sértettet, akinek a szájába trágyát
és a sértett által előzőleg adott fehér port töltötték, majd nagy erővel, testszerte
megütötték, megrugdosták, melynek következtében a sértettnek 8 napon belül

gyógyuló sérüléseket okoztak, illetve a szemtájékot ért behatás alkalmas volt
súlyosabb sérülés okozására is.
A vádlottak ezenkívül a sértettől elvettek 6.000 forint készpénzt, 1 baseball sapkát és
egy 70.000 forint értékű mobiltelefont.
Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik.

Információ:

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

2021.11.02.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
garázdaság vétsége

2021.11.02.

10:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi 2019. november 1-jén egy esztergomi kocsma kerthelyiségében
ittas állapotban elaludt. A pultosnő a férfit három alkalommal is felrázta, és megkérte,
hogy ne ott aludjon. A vádlott ezt zokon vette, ezért a harmadik alkalommal megfogta
és megrántotta a nő pólóját. Ekkor a nő segítségére sietett az egyik férfi vendég, aki
közéjük állt. A vádlott lökdösni kezdte a férfit, aki igyekezett lefogni a vádlottat, hogy
megakadályozza abban, hogy őt megüsse. Két másik férfi vendég is próbálta a
dulakodó férfit lefogni. A vádlott az egyik férfit egy üveg hamutartóval fejbe dobta,
ezután ököllel is meg akarta ütni, de a sértett elhajolt. Az ittas vádlott ezután a másik
férfit a fején egy kemény tárggyal ütötte meg, akinek a további ütéseket sikerült
kivédenie. Az elkövető egy harmadik férfinak a kezét próbálta megharapni, majd a
combján ütötte meg.
A férfi többszörös visszaeső, őt a bíróság 2018-ban lopás bűntette miatt 2 év 6 hó
fegyházbüntetésre ítélte, amelyből 2019. május 27-én szabadult.
Megjegyzés: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik.

Információ:

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

2021.11.04.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

kapcsolati erőszak
bűntette

2021.11.04.

10:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi és a nő házassága megromlott, ezért a férfi 2019. májusban
elköltözött a tokodi ingatlanból. A férfi 2019. június 07-én 21 óra 30 perc körül
megjelent a nő lakóhelyén és a kerítésén átmászva bement a házba. A nő felszólította
a férfit, hogy hagyja el az ingatlant, aki ennek nem tett eleget, hanem megrúgta és
pofon ütötte a feleségét. A férfi azután hagyta el az ingatlant, hogy a nő kiabálni
kezdett. A férfi 2019. június 08-án telefonon azzal fenyegette meg a sértettet, hogy
megöli őt.
A

férfi

kezdeményezésére

2020

februárjában

a

házastársak

kibékültek,

de

találkozásukkor 2 alkalommal az ittas férfi féltékenységében felpofozta a nőt, aki a
radiátornak esett és a szemét beütötte.
A sértett 2020. május 12-én a férfihez költözött. Az ittas és féltékeny férj 2020. május
15-éről 16-ra virradóan a nőt többször pofon ütötte, majd kérlelte a sértettet, hogy
bocsásson meg neki, a nő azonban közölte, hogy elhagyja őt, mire a férfi lefejelte
feleségét, a székről lelökte, többször megütötte és megrúgta. A sértett ezen
bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség magánlaksértés vétsége és zaklatás
bűntette, 1 év múlva pedig testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt
nyújtott be vádiratot. Indítványozta, hogy a bíróság a 2 ügyet egyesítse, a vádlottat
börtönbüntetésre, és közügyektől eltiltásra ítélje.

Információ:

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

2021.11.04.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
csalás bűntette

2021.11.04.

11:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a 36 éves, pécsi illetőségű nő 2019 januárja és 2019 októbere közötti
időszakban különböző internetes felületeken és újságokban tűzifát hirdetett eladásra.
A nő a hirdetésekre jelentkező sértettektől a megrendelt tűzifa ellenértékének,
valamint a házhozszállítás díjának az előre történő megfizetését kérte, amelyet a

sértettek a megadott bankszámlára befizettek. A vádlott a megvételre kínált tűzifával
nem rendelkezett, sem reális lehetősége, sem szándéka nem volt arra, hogy az előre
kifizetett megrendeléseket teljesítse.
A nő a bűncselekmény elkövetésével 38, az ország különböző településein élő köztük két tatabányai - sértettnek okozott kárt. A károkozás összértéke 8.771.500
forint. A legsúlyosabb anyagi veszteség egy albertirsai megrendelőt ért, aki 540.000
forintot utalt át az elkövető bankszámlájára.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat
ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el határozott időre a közügyek gyakorlásától, valamint
kötelezze az okozott kár megtérítésére.

Információ:

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

2021.11.05.
TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
kifosztás bűntette

2021.11.05.

08:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2019. nyarán Tatán és több Balaton-parti
településen surrant be ifjúsági táborokba, nyaralókba, ahonnan különböző
értéktárgyakat tulajdonított el, több esetben az ott alvó sértettektől, hogy a maga és
élettársa megélhetését ezekből biztosítsa, illetve egészítse ki. Az egyik esetben a
vádlott egy fonyódi üdülőbe a nyitott ajtón keresztül bement, majd a földszinti
szobából eltulajdonította a sértett tulajdonát képező, 350.000 forint értékű Apple
Mac Book-ját, az 50.000 forint értékű JBL hangszóróját, valamint a fürdőszobában
felakasztott nadrág zsebéből 120.000 forint készpénzt, miközben a sértett a másik
szobában aludt. Az okozott kár nem térült meg.
A 46 vádpontban rögzített, összesen 3,8 millió forint összegű károkozásból 1,3 millió
forint nem térült meg.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat
ítélje fegyházbüntetésre, a közügyek gyakorlásától határozott időre tiltsa el,
valamint kötelezze őt az okozott kár megtérítésére.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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

2021.11.05.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Lopás bűntette

2021.11.05.

11:00

Az ügy lényege:
Az büntetett előéletű 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: Tárgyalás, melyen ítélet várható.

Információ:

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

