Tatabányai Törvényszék
2022.02.07.-02.11.

2022.02.07.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
állatkínzás bűntette

2022.02.07.

09:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a gazdasági társaság a Tatához közeli telephelyén szürke szarvasmarha
tenyésztéssel foglalkozott. A cég képviselője a jogszabályi rendelkezések megszegésével
2017. évtől nem biztosított megfelelő életkörülményeket az állatoknak, azokat elégtelen
létszámú személyzettel, elégtelen méretű legelőkön, istállókban, elfogadhatatlan higiéniai
körülmények között tartotta, nem gondoskodott elegendő mennyiségű és minőségű
takarmányról, a megfelelő ivóvíz ellátásról, a tömeges pusztulás ellenére állatorvost nem
hívott.
Az elkövető által üzemeltetett telephelyen 2018. január 1- április 10. között 158 szürke
szarvasmarha pusztult el a nem megfelelő bánásmód miatt.
Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik.

Információ:

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

2022.02.08.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
rablás bűntette

2022.02.08.

08:00

Az ügy lényege:
Az I. rendű vádlott 2020. július 18. napján éjjel egy Duna-parton lévő kempingben bement a
sértettek által használt sátrakba és onnan jogtalanul elvett 3 hátizsákot a bennük lévő személyes
tárgyakkal együtt. A vádlott ezután távozott a kemping területéről, hzs-bana kutatást végzett,
majd a kempingtől néhány kilométerre egy bokros területen azokat eldobta, ahol az intézkedő
rendőrök és a sértettek megtalálták. A bűncselekmény elkövetési értéke összesen 190.980
forint, melyből 187.080 forint megtérült.
Egy másik sértett 2020. augusztus 4. napján a délutáni órákban Pilismaróton, egy üzlet előtti
közterületen italozott, ahol szintén jelen volt az I. rendű vádlott is. A sértett 19 óra körüli időben
hazaindult, azonban észlelte, hogy az I. rendű vádlott követi és szólítgatja őt, akitől a sértett félt,
ezért egy közeli házhoz ment, ahol azonban egy kőszegélyben megbotlott és arccal a földre
esett. Ekkor az I. rendű vádlott a sértett hátára támaszkodott, legalább három alkalommal

megütötte oldalról a sértett arcát, közben a ruházatát átkutatta, és a sértett farzsebéből elvette
a sértett 10.000 forintját, majd távozott a helyszínről.
Az I. rendű vádlott ezt követően visszament az üzlet előtti közterületre, ahol jelen volt egy másik
férfi is, aki a 30.000 forint értékű LG típusú mobiltelefonját kirakta az egyik ott lévő asztalra. Az
I. rendű vádlott a sértett figyelmetlenségét kihasználva elvette a sértett telefonját, majd azzal
távozott a helyszínről. A sértett kára megtérült.
Az I. rendű vádlott 2020. október 23. napján az esti órákban egy dömösi sörözőben italozott. A
záróra közeledtével a söröző pultosa távozásra szólította fel az ittas állapotú vádlottat, majd
miközben kísérte ki őt, az I. rendű vádlott megragadta a sértett bal kezét és megrántotta a
sértettet, amelytől a sértett a földre esett, a vádlott pedig távozott a helyszínről. Az esés
következtében a sértett töréses sérülést szenvedett, mely sérülés tényleges gyógytartama
három hónap.
Az I. rendű és a II. rendű vádlottak 2021. május 14. napján 0 óra 30 perc körüli időben
megjelentek egy pilismaróti telephelynél, ahova a nyitott kapun keresztül bementek, majd a
raktárépületből vörösréz csöveket, sárgaréz szalagot, talicskát, sárgaréz golyóscsapot, vörösréz
korongot tulajdonítottak el, összesen 108.806 forint értékben. A vádlottak az eltulajdonított
tárgyakat a II. rendű vádlott gépkocsijával Dömösre akarták vinni, útközben azonban a rendőrök
intézkedés alá vonták őket.
Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik.
dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
Információ: sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2022.02.08.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
garázdaság bűntette

2022.02.08.

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

2022.02.08,
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
csoportosan elkövetett
garázdaság bűntette

2022.02.08.

10:00

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 kötekedett. 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
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: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanú meghallgatásával folytatódik.

Információ:

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

2022.02.09.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
testi sértés bűntette

Az ügy lényege:

2022.02.09.

10:00

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

2022.02.10.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
sikkasztás bűntette

2022.02.10.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi 2020. február 6. napjától állt gépkocsivezetőként a sértett cég
alkalmazásában, ahol alvállalkozóként fuvarfeladatokat teljesített, melynek során a
gépkocsivezetők az utánvéttel feladott küldemények kézbesítésekor készpénzt vettek át. Az
utánvét összegekkel az elszámolásra a műszak végén, a cég tatabányai kirendeltségén, oly
módon került sor, hogy a futárok az általuk átvett bankjegyeket és pénzérméket
sorszámozott borítékba helyezték, azt lezárták, és ahhoz címletjegyzéket csatolva széfbe
helyezték a tasakot. A széfhez a pénzkezeléssel megbízott cég alkalmazottainak volt kizárólag
kulcsa.

A vádlott a munkaköre ellátása során átvett utánvét összegekből, rendszeres haszonszerzési
céllal, 2020. március 6. és március 25. napja között összesen 515.999 forintot tulajdonított el
akként, hogy ennyivel kevesebb bevételt helyezett el a lezárt borítékokban. A vádlott a
sikkasztást oly módon leplezte, hogy a beszedett bankjegyek, pénzérmék darabszámát a
tényleges utánvét összegeknek megfelelően rögzítette az adott napi címletjegyzékeken, így
az eltérést csupán a lezárt borítékok felnyitásakor észlelték a pénzkezelők.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, valamint kötelezze a polgári jogi igény megfizetésére.

Információ:

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

2022.02.10.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
garázdaság vétsége

2022.02.10.

10:30

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 perbeszédek hangzanak el.

Információ:

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

