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2021.11.15. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.11.15. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a két büntetett előéletű férfi 2018. december 28-án személygépkocsival egy 

tatai építkezési területre ment, hogy onnan szerszámokat tulajdonítson el.  A férfiak 22 óra 

23 perc körül bementek az építés alatt álló épületbe, onnan 2 benzinmotoros betontisztító 

gépet tartozékával és egy glettelő lapátot vittek el. A gépeket Tatabányára szállították és a 

Baromállás dűlőben egy sufniban helyezték el. Az elkövetési érték összesen 785.000 forint. A 

lopással okozott kár megtérült, mivel a tatai rendőrök a gépeket lefoglalták és a sértettnek 

visszaadták.  

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 

 
 
2021.11.16. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége 2021.11.16.  08:00  

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a nő 2020. január 31-én a déli órákban ittasan megjelent egy dorogi üzletben 

abból a célból, hogy onnan mobiltelefont tulajdonítson el, és ezzel anyagi haszonra tegyen 

szert. A vádlott az üzletben az eladóval közölte, hogy a mobiltelefonját szeretné értékesíteni, 

illetve másik készüléket vásárolni. A vádlott kérésére az eladó több készüléket is kitett a 

pultra, hogy a nő választhasson közülük. Közben az eladó más vevőt is kiszolgált. A vádlott 

ezt kihasználva a neki bemutatott és a pulton hagyott készülékek közül a kabátja zsebeibe 

rejtett egy 54.600 forint értékű és egy 38.900 forint értékű mobiltelefont.  

Ezt követően a vádlott közölte az eladóval, hogy mégsem adja el a telefonját, és nem is vásárol 

semmit, majd az üzletből távozni kívánt. Az eladó azonban észlelte a lopást, ezért az üzlet 

ajtaját belülről bezárta, és a vádlottat visszatartotta, aki az eltulajdonított telefonokat ezután 

visszaadta.  

A nőt 2018-ban a bíróság 10 rendbeli csalás vétsége miatt 1 év 2 hónap, végrehajtásában 2 

év 6 hónapra felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. 
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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 

 
 
 
2021.11.16. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság bűntette 2021.11.16. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ittas férfi 2019. augusztus 5-én 18 óra 35 perc körüli időben egy komáromi 

bolt előtt a járdán földhöz vágta a saját mobiltelefonját, üvöltözött, verekedni akart a 

helyszínen jelenlévő három személlyel, akik közül az egyik nőt háromszor próbálta megütni, 

azonban a megtámadott nő az ütések elől kitért. Később a férfi egy baseball ütővel jelent meg 

a boltnál és a boltban lévő személyek felé támadó jellegű mozdulatokat tett, miközben feléjük 

kiabált. A vádlott a baseball ütővel eltalálta az egyik férfit a könyökénél, aki védekezésképpen 

egy kukát dobott az elkövető felé.   

Az ittas állapotú vádlott egy másik alkalommal egy komáromi ingatlanba ment be és a 

fotelban ülő férfit akarta megütni, akinek azt mondta, hogy „az előbb az utcán így vertem meg 

egy embert”. A helyszínen jelenlévő személyek kiküldték az ingatlanból a vádlottat, aki ezután 

egy kb. 1 méter hosszú fém napernyőt tartó rúddal betörte az ingatlan ablakát, mellyel 33.120 

forint kárt okozott. Ezt követően legalább három alkalommal ököllel megütött egy nőt, aki 

emiatt a földre esett, minek után a férfi többször meg is rugdosta őt. A nőnek nyolc napon 

belül gyógyuló sérülései keletkeztek.  

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 

 
 
 
2021.11.16. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


 

 

 
lopás bűntette 2021.11.16. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű két férfi olyan gépjárműveket keresett, amelyek 

„munkásautók" voltak, így bennük nagy valószínűséggel szerszámokat, kisgépeket tároltak.  

A vádlottak gépjárművel jutottak el az ötletszerűen kiválasztott helyszínekre, ahol a sofőr 

figyeléssel biztosította a társa lopását, aki az eltulajdonított szerszámokat értékesítette. 

A vádlottak táti, lábatlani és nyergesújfalui gépkocsikból loptak, két esetben azok hátsó ajtaja 

nyitva volt. A nyergesújfalui lopásnál a tettes a gépjármű oldalsó üvegét húzta el, azon 

keresztül nyitotta ki a tolóajtót. Ebből a gépkocsiból 863.600 forint értékben loptak el 

különféle szerszámokat. A táti lopással 109.500 forint, a lábatlani lopással 74.000 forint kárt 

okoztak a sértetteknek.  

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

végrehajtandó börtönbüntetésre, pénzbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.11.16. 
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.11.16. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint két férfi a Komáromhoz közeli sertéstelepről 2020. július 27-ére virradóan 1 

darab 120 kg-os sertést, 5 darab 20 kg-os választási malacot, gázpalackot, perzselőt, talicskát, 

akkumulátort loptak el összesen 202.900 forint értékben. Az eltulajdonított értékeket az 

elsőrendű vádlott ácsi ingatlanába szállították. A vádlottak a disznót levágták, a feldolgozott 

húst közösen felhasználták. A gázpalackot, a perzselőt és az akkumulátort az elkövetők 

néhány nappal később visszavitték a sértettnek, valamint 50.000 forint kártérítést fizettek 

neki, így a sértett kárából 78.900 forint térült meg. 

A két férfi 2020. augusztus 5-én 22 óra körüli időben egy szarvasmarhatelephez vezető úton 

felfigyeltek egy nyitva hagyott gépkocsira. A járművet az I. rendű vádlott megpróbálta 

beindítani azért, hogy azt eltulajdonítsák, azonban ez nem sikerült, így felhagytak 

eltulajdonítási szándékukkal, majd az üzemképtelen járművet a közelben lévő bokros-fás 

területre tolták és ott felgyújtották azért, hogy a nyomokat eltüntessék. A II. rendű vádlott 

öngyújtóval meggyújtotta az ülés kárpitját, a tűz szétterjedt a gépkocsi belsejében, emiatt a 

422.000 forint értékű jármű teljesen kiégett. 
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy bíróság mindkét férfit 

végrehajtandó börtönbüntetése és közügyektől eltiltásra ítélje, valamint az elsőrendű 

vádlottat 1 évre tiltsa el a járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.11.18. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége 2021.11.18.  08:30  

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2020. június hó 25-én, az esti órákban a nyergesújfalui temető 

parkolójában egy személygépkocsi ablaküvegét egy fúrószárt használva kitörte, és a gépkocsi 

jobb első üléséről ellopott egy összesen 32.300 forint értékű táskát, a sértett benne lévő 

pénztárcájával, személyes irataival, bankkártyáival, lakáskulcsával, valamint a sértett 

munkáltatója tulajdonát képező, összesen 44.000 forint értékű mobiltelefonnal és gépkocsi 

pótkulccsal együtt. 

A vádlott különös visszaeső, 2019-ben szabadult más ügyben kiszabott szabadságvesztésből. 

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 

 
 
 
2021.11.18. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csoportosan elkövetett 

garázdaság bűntette 

2021.11.18. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ittas állapotú 2 férfi 2019. július 11-én 21 óra körüli időben a Komáromhoz 

közeli községben lévő sörözőben a vendégekkel kötekedtek. Az egyik férfi vendéget a két 

vádlott veréssel fenyegette, illetve ököllel a fején ütlegelte. A bántalmazott férfi 

védekezésképpen egy sörös üveggel az egyik támadót a fején megütötte. Ezt követően a két 
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támadó férfi, valamint az időközben a helyszínre érkező nő tovább bántalmazta a sértettet 

ököllel, tenyérrel arcon, mellkason ütlegelték, illetve a nő meg is karmolta őt. 

A megtámadott férfi bemenekült a mosdóba, ezután a vádlottak a mosdó ajtaját rugdosták, 

az ablakát betörték, ezzel abban 8.935 forint kárt okoztak. A sértett férfi csak a rendőrök 

kiérkezésekor tudott kiszabadulni a mosdóból.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy bíróság az egyik férfit 

börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra, a másik férfit pénzbüntetésre, a nőt elzárásra 

ítélje.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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