Tatabányai Törvényszék
2022.05.02.-05.06.
2022.05.03.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
lopás vétsége

2022.05.03.

13:30

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: Folytatólagos 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

2022.05.04.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
sikkasztás bűntette

2022.05.04.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi 2019 októberétől egy tatabányai ingatlanban lakott bérlőként. A
vádlott 2019 októberében három havi bérleti díjat, összesen 330.000 forintot fizetett meg a
lakás tulajdonosa részére, mely összeg az ingatlan bérleti díját 2019 decemberéig fedezte.

2020. január 03. napján a sértettek egy internetes oldalon tatabányai albérletet kerestek. A
hirdetésre jelentkezett a vádlott, aki a lakás tulajdonosának tudta és beleegyezése nélkül,
magát az ingatlan tulajdonosának kiadva 2020. január 04. napján a 3 sértett részére havi
110.000 forint/fő összegért kiadta albérletbe az általa bérelt ingatlant. A pénz átvétele után
a vádlott a lakás kulcsait a sértettek részére átadta, akik 2020. január 04. napját követően az
ingatlanba beköltöztek, majd néhány nappal később, 2020. január 15. napján a lakás
tulajdonosától - aki a vádlottat kereste az ingatlanban - szereztek tudomást arról, hogy az
ingatlannak nem a vádlott a tulajdonosa.
Egy másik esetben egy sértett 2019. november 25. napján megbízta a vádlottat azzal, hogy
egy tatabányai ingatlanban lakásfelújítási munkálatokat végezzen. Szóbeli megállapodás
alapján a sértett 2019. november 27. napján 300.000 forintot utalt át a vádlott
bankszámlaszámára anyagköltségként, melyből a vádlott felújítási munkálatok
elvégzéséhez szükséges anyagokat nem vásárolta meg, hanem a teljes összeget saját
megélhetésére fordította.
Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás kezdetét veszi.

Információ:

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

2022.05.04.
TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
csalás bűntette

2022.05.04.

13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a sértett 2020. júniusban egy internetes oldalon keresett vállalkozót a kocsi
családi háza tetőszerkezetének felújítására. A vádlott 2020. június 23-án álnéven érdeklődött
a munka után, és 7 év tapasztalattal rendelkező szakembernek adta ki magát, aki cserepes
lemez fedést, ácsmunkát, bádogos munkát, tető javítást vállal, holott sem megfelelő
végzettséggel, sem gyakorlati tapasztalattal nem rendelkezett. A vádlott 2020. június 26-án emailben árajánlatot adott a sértettnek 2.990.400 forint értékben, mely tartalmazta a régi tető
bontását, az új tető megépítését, valamint az anyagárat és munkadíjat, melyet a sértett
elfogadott, és a munkával szóban a vádlottat bízta meg. A vádlott és az általa hozott
segédmunkások 2020. június 29-én kezdték meg a munkát Kocson. Az anyagok egy részét a
vádlott vásárolta meg a saját pénzéből a tetőhöz, majd kérésére a sértett 2020. július 1-jén
2.000.000 forint előleget adott át a vádlott egyik munkatársának. A vádlott és emberei 2020.
július 5-én végeztek a munkával, ekkor a sértett további 1.150.000 forintot fizetett a
vádlottnak, aki a költségek megemelkedésére hivatkozva kért többet.

Az elkészült tetőszerkezet fedélszéke és cserepezése azonban nem felel meg a szakmai
elvárásoknak, az egész tetőt vissza kell bontani és újra fel kell építeni. A vádlott
magatartásával tévedésbe ejtette a sértettet, hiszen szakszerűtlen munkát végzett, mellyel a
sértettnek 1.816.414 forint kárt okozott, ugyanis a tető elbontását követően vannak újra
felhasználható anyagok. Az okozott kár nem térült meg.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje
börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendelkezzen a Kiskunhalasi
Járásbíróság csalás bűntette miatt kiszabott 3 évre felfüggesztett 1 év 6 hónap
börtönbüntetés végrehajtásáról is.

Információ:

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

2022.05.05.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2022.05.05.

08:30

Az ügy lényege:
A vádlott és a sértett házastársak, az utóbbi időben többször veszekedtek egymással. A
vádlott rendszeresen bántalmazta is a sértettet, aki emiatt félt a vádlottól. 2020. évtől
kezdődően a sértett szerelmi kapcsolatot létesített egy külföldön élő idegen férfivel; naponta
online csevegést folytattak és néhány alkalommal személyesen is találkoztak. 2021.
augusztus 22-én a sértett elhagyta a vádlottal közös esztergomi otthonát, otthagyta az általa
nevelt két óvodáskorú gyermeket, és az említett idegen férfi társaságában tartózkodott.
2021. augusztus 25-én a sértettet a családtagjai hazahívták azzal, hogy a vádlott eltávozott
otthonról, és a gyerekek élelem nélkül vannak. A sértett hazatért, amikor is az otthonában
találta a vádlottat, a két óvodáskorú gyermekét és a két felnőttkorú gyermekét. Ekkor a
vádlott elküldte a lakásból a családtagokat azzal, hogy meg akarja beszélni az együttélésüket
a sértettel, és megígérte nekik, hogy nem fogja bántania őt. A férfi ezt követően
féltékenységből, több alkalommal ököllel megütötte a sértett fejét, egy nagy fa bottal combon
és háton ütötte őt, majd a fekvő sértettet nagy erővel hátba rúgta.
A hazaérkező családtagoknak azt mondta a vádlott, hogy ne hívjanak mentőt, vagy mondják
azt, hogy a sértett a sérüléseit úgy szerezte, hogy kiesett az ablakon. A családtagok
ellentmondtak a vádlottnak, mire ő rájuk kiabált, és egyiküket megütötte.

A sértett 8 napon túli gyógytartamú sérüléseket, ujjtörést, bordatörést, borda alatti zúzódást,
bevérzést és a lép repedését szenvedte el. Az életveszélyes állapot elhárítása végett a lépet
műtéttel el kellett távolítani.
Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával
folytatódik.

Információ:

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu

2022.05.05.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
állatkínzás bűntette

2022.05.05.

12:30

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: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélethirdetés várható.

Információ:

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

2022.05.05.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
garázdaság vétsége

2022.05.05.

13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a két ittas férfi 2021. május 11-én egy tatabányai boltban összeszólalkozott
egymással, melynek során dulakodni, verekedni kezdtek. A verekedő férfiakat az üzlet

dolgozói és egy vásárló választotta szét. Ekkor az egyik férfi az üzleten kívülre hívta
verekedni a másik férfit, aki ezt elfogadta. Az üzlet előtt a 2 férfi többször megütötte
egymást, a földre kerülve birkóztak, majd felállva egymást ütötték, rugdosták. A
verekedésnek a rendőrök kiérkezése vetett véget. A vádlottak ezen erőszakos magatartása
az azt észlelőkben megbotránkozást és riadalmat keltett.
Az egyik férfi büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősül.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a büntetett előéletű
vádlottat ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, míg a büntetlen előéletű
férfit ítélje közérdekű munka büntetésre.

Információ:

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

