Tatabányai Törvényszék
2022.01.10.-01.14.

2022.01.10.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
testi sértés bűntette

2022.01.10.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott évek óta alkoholizáló életmódot folytat, munkahelye nincs,
édesanyjával, az egyik sértettel él egy háztartásban. A vádlott ittas állapotban rendszeresen
zavarja az utcában lakók nyugalmát, az utcán trágár szavakat kiabál, ordítva hallgatja a zenét,
benéz az udvarokba, éjszakai órákban rángatja, rugdossa a saját kapujukat.
A vádlott ittas állapotban 2021. február 14. és 16. napján bántalmazta idős édesanyját oly
módon, hogy őt több alkalommal arcon ütötte, miközben ordított vele. A sértett mindkét
alkalommal a kanapéról lecsúszott, ahonnan egészségi állapota miatt nem tudott felkelni. A
vádlott az egyik alkalommal hideg vízzel is leöntötte a padlón fekvő sértettet.
A vádlott szintén február 16-án az úton a biciklijét dobálta, trágár kifejezéseket használt. A
sértett férfi a vádlott ordítozására kiment az utcára, hogy lenyugtassa a vádlottat, ahol a
vádlott megfenyegette őt, hogy megveri, kinyírja, megöli. A sértett ezt követően beült az utcán
parkoló gépjárművébe, amikor a vádlott a gépkocsi visszapillantó tükrébe beleütött és a bal
oldali ajtóba belerúgott, amelynek következtében az behorpadt. A sértett ezek után bement
az ingatlanába, amelynek kapujába a vádlott ököllel beleütött, így az betört. A vádlott
magatartása következtében a sértettnek összesen közel 100.000 forintnyi rongálási kára
keletkezett.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje
börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

Információ:

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

2022.01.11.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
lopás bűntette

2022.01.11.

13:00

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

2022.01.12.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
lopás vétsége

2022.01.12.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott nő 2021. július 11-én az Esztergom-kertvárosi vasútállomás
kerékpártárolójában az oszlophoz láncolt kerékpárról leszerelte a sebességmérőt, a
kormánytáskát, valamint a lámpát, az elkövetési érték összesen 28.600 forint.
A nő további hat Esztergom-kertvárosi sértett sérelmére követett el lopásokat. 2021.
júliusában a kerítésen át kétszer mászott be ugyanazon ingatlanra és onnan kerti díszeket
lopott el összesen 10.800 forint értékben. Ugyancsak júliusban egy ingatlan elől egy 8.000
forint értékű kerékpárt lopott el, 2021. júniusában a nyitott kapun át bement egy udvarra és
onnan gumilabdát tulajdonított el.
A vádlott korábban egy ingatlan előkertjéből kerti díszeket lopott, valamint az egyik ingatlan
elé kihelyezett szemetestárolót vitte el.
A nyomozó hatóság a nőt a lopások miatt 2021. július 08-án gyanúsítottként hallgatta ki,
azonban ez nem tartotta vissza az újabb lopásoktól, mert 2021. július 13-án egy ingatlan
udvaráról konyharuhát, ruhaneműt, seprűt, kést, fésűt lopott összesen 7.800 forint értékben,
illetve 2021. július 19-én éjszaka egy udvarról kardvirágot lopott.
A nőt a bíróság a 2021. július 07-én jogerős határozatával - korábban elkövetett
bűncselekményei okán - lopás vétsége miatt 8 hónap fogházbüntetésre ítélte, amelynek
végrehajtását 1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség
fogházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.

Információ:

indítványozta,

hogy

bíróság

a

nőt

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

2022.01.12.
TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
kifosztás bűntette

2022.01.12.

10:00

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: 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

2022.01.13.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
lopás bűntette

Az ügy lényege:

2022.01.13.

10:00

A vádirat szerint a férfi 2020. évtől segédmunkásként felújítást végzett az esztergomi családi
házban, így ott helyismerettel rendelkezett, látta, hogy az értékkel bíró tárgyakat hol tárolják,
és milyen módon lehet bejutni az ingatlanba. A felújítás alatt álló ingatlan bejárati kapuját
nem lehetett kulcsra zárni, hanem egy megbeszélt helyen tartották a kilincset, amely
segítségével dolog elleni erőszak nélkül lehetett bejutni az udvarra. A férfi 2020. március 19ét megelőző napokban a felújítási munkák ideje alatt részben munkaidőben, részben azt
követően több alkalommal, heti rendszerességgel tulajdonított el értékes porcelán tárgyakat,
festményt összesen 82.740 forint értékben. Ugyanebből a családi házból egy másik sértett
tulajdonát képező szerszámgépeket is eltulajdonított a férfi, összesen 162.500 forint
értékben.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat
börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra, 119.990 forint összegű vagyonelkobzásra ítélje,
valamint egy korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is rendelje el.

Információ:

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

2022.01.13.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
lopás vétsége

2022.01.13.

13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott nő 2021. április 24-én egy ismerősén keresztül ismerkedett meg a
sértettel, aki őt a tatabányai bérleményébe átmenetileg befogadta.
A vádlott 2021. április 28-án ezen lakásban tartózkodott, amikor a sértett megérkezett, és a
pénztárcájában lévő készpénzt megszámolta. A sértett a tárcát a konyhában lévő polcra tette,
amelynek a vádlott is szemtanúja volt, ezt követően a sértett a fürdőszobába ment.
A vádlott a sértett távollétét kihasználva a lakás konyhájába ment, és a sértett pénztárcájából
200.000 Ft készpénzt kivett, majd az előszobában a fogasról a sértett 15.000 Ft értékű kabátját
magához vette és a helyszínről távozott.
A korábban már 11 alkalommal büntetett vádlott a jogtalanul eltulajdonított készpénzt a saját
megélhetésére fordította, míg a sértett kabátját magánál tartotta, amelyet a nyomozó
hatóság lefoglalt és a sértettnek kiadta.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje
börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

Információ:

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

2022.01.14.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
közfeladatot ellátó személy 2022.01.14.
elleni erőszak bűntette

08:00

Az ügy lényege:
A vádlottak 2019. január 19-én korán reggel kábítószertől befolyásolt állapotban, az
esztergomi buszvégállomáson buszra akartak szállni, de az műszaki hiba miatt nem indult. A
buszon csak a sofőr és egy segítségére siető kollégája tartózkodott. A vádlottak kopogtak a
busz ablakán, mire a buszban tartózkodó személyek kézjelekkel tudatták velük, hogy nem
lehet felszállni. A két férfi ekkor többször tenyérrel megütötte a busz első szélvédőjét,
belefejeltek az ajtó üvegébe, közben hangosan szidalmazták a sofőrt.
A buszon tartózkodó egyik férfi a vádlottak magatartása miatt értesítette a rendőrséget, míg
másikuk (a sértett) kinyitotta a busz ajtaját és közölte a vádlottakkal, hogy a busz nem indul
el, nem szállhatnak fel rá. A tájékoztatás ellenére a másodrendű vádlott megpróbált felszállni,
mire a sértett elállta az útját. Az elkövető erre a sértett felé ütött, aki próbálta védeni magát.
A sértett leszállt a buszról, a vádlottak pedig tovább szidták őt, leköpték és próbálták megütni.
A sértett az ütések egy részét elhárította, de a vádlottaknak néhányszor sikerült őt eltalálni.
Az incidenst látva egy másik buszvezető a sértett segítségére sietett, az elsőrendű vádlottat
elhúzta a közeléből, aki erre visszafordult és vállon ütötte őt.
A vádlottak ezt követően gyalog hazaindultak, de útközben egy másik buszba és néhány
kerékpárba is többször belerúgtak. A két férfi végül visszafordult és a műszaki hibás buszhoz
visszaérve folytatták erőszakos magatartásukat, a buszsofőrökkel ordítoztak. Az elsőrendű
vádlott ismét meg akarta ütni a sértettet, de elvesztette az egyensúlyát és tévedésből a
forgalomirányítót ütötte fejen, aki épp a vádlottat igyekezett csillapítani. A férfi bocsánatot
kért a nőtől, akinek 8 napon belül gyógyuló sérülést okozott.
A helyszínre érkező rendőrök jelenlétében az elsőrendű vádlott egy alkalommal arcon ütött
egy utast, aki a fenti eset alatt szintén nyugtatni próbálta a vádlottakat.
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

