Tat abány ai Törv ény szék
2022.01.17.-01.21.
2022.01.18.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
lopás vétsége

2022.01.18.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi 2020. június 25-én, az esti órákban a nyergesújfalui temető
parkolójában egy személygépkocsi ablaküvegét egy fúrószárt használva kitörte, és a
gépkocsi jobb első üléséről ellopta a sértett táskáját a pénztárcájával, személyes
irataival, bankkártyáival, lakáskulcsával 32.300 forint értékben, a sértett
munkáltatója tulajdonát képező, összesen 44.000 forint értékű mobiltelefonját,
valamint a gépkocsi pótkulcsát.
A vádlott különös
szabadságvesztésből.

visszaeső,

2019-ben

szabadult

más

ügyben

kiszabott

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

2022.01.18.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
kapcsolati erőszak
bűntette

2022.01.18.

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: 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

2022.01.20.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
közúti veszélyeztetés
bűntette

2022.01.20.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt álló férfi 2019. február 5-én
Oroszlányban a sértett tudta és engedélye nélkül vette magához a személygépkocsi
indítókulcsát, majd a gépkocsival elindult. Vezetés közben a motorháztető felnyílt, a
vádlott a vezető oldali ablakot lehúzta, és azon kihajolva vezette tovább a
gépjárművet.
A férfi utolérte az előtte haladó kerékpárost és az előzésébe kezdett. Előzés során az
elkövető szándékosan nem tartott megfelelő oldaltávolságot, ezért a gépkocsi jobb
oldalával és a visszapillantó tükörrel nekiütközött a kerékpárnak. A sértett emiatt az
aszfaltra esett, a kerékpár megrongálódott, a gépkocsi visszapillantó tükrének
darabjai az úttestre hullottak. A vádlott megállás nélkül tovább haladt a gépkocsival,
nem győződött meg arról sem, hogy a sértett segítségnyújtásra szorul-e. Ezután a
férfi a gépkocsival egy vízelvezető árokba csúszott.
A felnyílt motorháztető, a vezető oldali ablakon kihajoló vádlott, a biztonságos
kormányzásra alkalmatlan vezetői pozíció, a nem megfelelő oldaltávolság miatt a
vádlott a sértett életét, testi épségét közvetlen veszélynek tette ki.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat
ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint a közúti
járművezetéstől.

Információ:

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

2022.01.20.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG (TÖRVÉNYSZÉKI ÜGY)
életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2022.01.20.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a sértett 2020. december 16. napján elment a vele párkapcsolatban
álló vádlott nő otthonába, ahol szeszes italt fogyasztottak és mindketten ittas
állapotba kerültek. A vádlott és a sértett között 18 óra 12 percet röviddel megelőzően
vita alakult ki, mert a sértett korábbi kapcsolatáról beszélt és szidalmazta a vádlottat.
A veszekedés miatt a sértett elhatározta, hogy hazamegy, amikor a vádlott a sértettet
becsmérelve megindult felé és karjaival hadonászott előtte. A sértett megragadta a
felé közelítő nő karját, majd a vádlottat az ágyra lökte és elindult a szobában lévő
táskája felé, hogy azt magához véve távozzon. Ekkor a vádlott felkelt az ágyról,
odalépett a konyhapulthoz és az ott lévő 21 cm pengehosszúságú késsel a kezében
odament a neki hátat fordító sértett mögé, majd a hátának jobb oldalát négy
alkalommal és a bal lapockáját egy alkalommal megszúrta. A sértett rákiabált a
vádlottra, hogy hagyja abba a bántalmazást, lefogta a vádlott kezét, majd a vérzést
észlelve szólt a vádlottnak, hogy hívjon segítséget. Értesítették a mentőszolgálatot,
akik ellátták a sértettet és kórházba szállították.
A sértett a vádlott bántalmazása következtében a hátán 4 db szúrt sérülést és a bal
lapocka magasságában 10 cm hosszúságú horzsolásos sérülést szenvedett. A hát jobb
oldalát érő egyik szúrás legalább 75 mm mélyen hatolt a mellüregbe és légmellet,
valamint mellűri vérgyülemet eredményezett. Ezen sérülés közvetlen életveszélyes
állapotot eredményezett, szakszerű orvosi segítség nélkül a sértett halála következett
volna be.
Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás (tanúk meghallgatása) folytatódik.

Információ:

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

2022.01.20.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

hivatalos személy elleni
erőszak bűntette

2022.01.20.

13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint 2019. április 17. napján 19 óra 5 perckor az Országos
Mentőszolgálathoz bejelentés érkezett, mely szerint egy földön fekvő beteghez kértek
mentőt az ácsi helyszínre. A mentőegység tagjai a helyszínen megállapították, hogy a
vádlott nincs életveszélyben, panaszát alkohol miatti intoxikáció okozta, ezért a
kórházba szállításhoz az ittas állapotban lévő vádlottat hordágyon fekve
pozícionálták.
A vádlott a mentőgépkocsiban lévő hordágyon agresszívvé vált, dobálta a testét, a
mentő oldalfalát öklével ütögette, megpróbált leszállni az ágyról, ezért a mentőápoló
megpróbálta a hordágyon tartani a vádlottat. A vádlott a mentőápoló segítségére siető
mentőgépkocsivezető felé ütött, mely cselekményeivel a vádlott akadályozta a
mentőegység tagjainak jogszerű eljárását, akik ezért rendőri intézkedést kértek a
helyszínre.
A vádlott cselekménye következtében a mentőgépkocsi hordágy háttámlája eltörött,
ami 78.613 forint rongálási kárt eredményezett.
Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu

2022.01.20.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
garázdaság vétsége

2022.01.20.

13:00

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, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik.

Információ:

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

2022.01.21.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
lopás bűntette és más
bűncselekmények

2022.01.21.

08:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az elsőrendű és a másodrendű vádlott 2018. szeptember-október
hónapban több Komárom-Esztergom megyei cég telephelyére bejutott és az ott álló
munkagépekből, tehergépkocsikból gázolajat tulajdonított el, ezzel többszázezer
forintos kárt okozva a sértetteknek.
Egy másik alkalommal egy esztergomi telken lévő szerszámos fészer ajtaját záró
lakatpántot rögzítő csavarokat kitekerték és onnan 157.884 Ft értékben különböző
szerszámokat, felszerelési tárgyakat tulajdonítottak el.
Az elsőrendű vádlott 2017. május 10. napjától 2018. szeptember 17. napjáig egy
esztergomi cég alkalmazásában dolgozott árumozgatóként, ahol a rábízott áruból
78.000 forint értékben ömlesztett cukrot tulajdonított el.
Az elsőrendű vádlott 2018. októberében egy táti, körbekerítetlen családi házba ment
be és onnan 301.450 Ft összegben háztartási gépeket, műszaki cikkeket tulajdonított
el.
A bíróság a 2021. március 5. napján tartott előkészítő ülésen elrendelte az elsőrendű
vádlotthoz kapcsolódó másik ügy jelen ügyhöz egyesítését.
Az egyesített ügy vádirata szerint az elsőrendű vádlott élettársi kapcsolatából 2003ban született a sértett. Miután élettársi kapcsolatuk megszakadt, 2007-2018 között a
sértettet a vádlott nevelte. A vádlott különösen 2017. szeptemberétől kezdődően
elhanyagolta a sértettet, nem segítette a tanulásban, nem tájékozódott az iskolai
teljesítménye iránt, és a továbbtanuláshoz szükséges iratot sem írta alá. A vádlott a
családi konfliktusokat agresszíven kezelte, a sértettet szidalmazta, több alkalommal
megpofozta, nyakánál fogva falhoz nyomta.
A vádlott a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésekor a helyszínekre magával
vitte a sértettet is. A 14 éves sértett a bűncselekményeket a vádlottól való félelem és
megfelelési kényszer hatása alatt követte el.
Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik.
dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Információ:

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

