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2022.11.15. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
felfegyverkezve elkövetett 

rablás bűntette 

2022.11.15.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottak elhatározták, hogy ismerősüktől, a sértettől értékeket fognak 

erőszakkal eltulajdonítani, és ezen elhatározásuknak megfelelően 2022. március 4. napján 

22 óra 10 perckor megjelentek a sértett tatabányai lakásánál, ahová az I. rendű vádlott egy 

70-80 cm hosszúságú teleszkópos fém botot („viperát”) is magával vitt.  

Az I. rendű vádlott a sértett lakásának ajtaján bekopogott, miközben azt kiabálta, hogy 

„megdöglesz köcsög!”. A sértett résnyire nyitotta az ajtót, mire az I. rendű vádlott a kezében 

lévő viperával hadonászni kezdett, majd az ajtót benyomva a lakásba bementek. Az I. rendű 

vádlott dulakodni kezdett a sértettel, miközben a II. rendű vádlott a lakásban értékek után 

kutatott és magához vette a sértett 158.000 forint értékű mobiltelefonját a hozzá tartozó 

5.500 forint értékű töltővel, 1.990 forint értékű SIM kártyával, 3.400 forint értékű szilikon 

tokkal. Az I. rendű vádlott odaszólt, hogy a „Playstationt is” rakja el, mire a II. rendű vádlott 

elvette a sértett 65.000 forint értékű PS4 játékkonzolját. A sértettnek ekkor sikerült 

kiszabadulnia és a további bántalmazástól tartva elmenekült a helyszínről. A vádlottak 

ezután eltulajdonították a sértett kabátját, készpénzt, valamint a sértett nevére kiállított 

SZÉP kártyát és bankkártyát is, így összesen 308.390 forint értékkel távoztak a lakásból. A 

vádlottak az eltulajdonított dolgokat elosztották egymás között. 

A nyomozás során a sértettől eltulajdonított mobiltelefon tartozékaival, valamint a PS4 

játékkonzol lefoglalásra és a sértett részére kiadásra került, így a bűncselekménnyel okozott 

kárból 233.890 forint megtérült.  

Tekintettel arra, hogy az I. rendű vádlott által az elkövetés során használt „vipera” az élet 

kioltására alkalmas eszköz, a vádlottak cselekményüket felfegyverkezve követték el. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakat ítélje 

fegyházbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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2022.11.15. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás bűntette 2022.11.15.  10:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2021. április és 2021. június közötti időszakban állandó 

munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, a létfenntartását lopási 

cselekményekkel, illetve a jogtalanul eltulajdonított tárgyak értékesítésével kívánta 

biztosítani. 

A vádlott 2021. április 13-án éjjel egy oroszlányi konténerszálló csukott, de nem zárt ajtaján 

jogtalan eltulajdonítási célzattal bement, és a sértett tulajdonát képező 2.000 forint értékű 

pulóvert, 2.500 forint értékű melegítőnadrágot, egy pár 1.000 forint értékű zoknit, valamint 

egy másik sértett 11.000 forint értékű télikabátját magához vette, majd a helyszínről 

távozott.  

A vádlott 2021. április 15-én egy oroszlányi ingatlan előtt parkoló, csukott, de nem zárt 

autóból mobiltelefont tulajdonított el, melyet értékesített. 

A vádlott 2021. április 15. és 16. napján több alkalommal, parkoló autók, csukott, de nem 

zárt ajtaját jogtalan eltulajdonítási célzattal kinyitotta és átkutatta azért, hogy azokból 

értéktárgyat vegyen el. A vádlott cselekményét minden alkalommal megzavarták, ezért a 

vádlott anélkül, hogy valamit magához vett volna, a helyszínről távozott.  

Az elkövető 2021. május 25-én éjjel egy oroszlányi ingatlan előtt parkoló tehergépkocsi 

csukott, nem zárt jobb hátsó ajtaját kinyitotta, és abból az egy darab 45.000 forint értékű, 

tárolódobozban lévő ütvefúrót a dobozban lévő tíz darab, együttesen 10.000 forint értékű 

fúrószárral, valamint nyolc darab, együttesen 3.200 Ft értékű fúrószárral együtt magával 

vitte, majd az ütvefúrót annak tartozékaival együtt 3.000 forintért értékesítette.  

A vádlott 2021. június 21-én 18 óra és 2021. június 22-én 12 óra közötti időben egy 

oroszlányi ingatlan lépcsőházában a tároló ajtaját kifeszítve bement, és onnan egy darab 

35.000 forint értékű csavarbehajtót, egy darab 20.000 forint értékű ütvefúrót, egy darab 

6.500 forint értékű akkumulátoros fúrót, és egy darab 3.500 forint értékű fúrókészletet 

jogtalan eltulajdonítási célzattal elvett.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat, mint 

többszörös és különös visszaesőt, halmazati büntetésként ítélje fegyházbüntetésre, 

valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
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2022.11.16. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
testi sértés bűntette 2022.11.16.  11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2021. február 6. napján 19 óra 30 perc körüli időben egy 

tatabányai szálló előtti utcaszakaszon minden ok nélkül kiabálni kezdett és verekedni hívta 

a szálló udvarán tartózkodó sértettet. A sértett a kihívást elfogadva az utcára ment, ahol 

összeverekedtek, ököllel ütötték egymást.  

A verekedés során a vádlott megütötte a sértett homlokát és orrát, melynek következtében 

a sértett homloka zúzott sebzését és orrcsonttörést szenvedett el. A vádlott és a sértett a 

verekedést abbahagyta, majd a vádlott az otthonába távozott, azonban húsz perc múlva 

feldúltan visszatért a szállóhoz kezében egy fejszével, és már messziről kiabálta a sértett 

felé, hogy „Eltörted az orromat, ezért megdöglesz, megöllek te kutya!”  

A sértett az utcán menekült a vádlott elől, aki a fejszét emelgetve szaladt utána. Amikor a 

vádlott utolérte a sértettet, a fejszével többször felé ütött. A sértett az ütések elől elhajolt, 

illetve egy alkalommal az ütés a felkarját eltalálta, sérülést azonban nem okozott. A sértett 

ismét futni kezdett, miközben a vádlott a fejszével szaladt utána és megöléssel fenyegette. A 

sértett végül az utca végén lévő romos területen elbújt a vádlott elől. 

A vádlott ezen kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása az azt észlelőkben 

megbotránkozást és riadalmat keltett. 

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 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.11.16. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás vétsége 2022.11.16.  12:30 

Az ügy lényege: 
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A vádirat szerint a korábban 14 alkalommal büntetett vádlott nő 2021. június 23-án a 

tatabányai orvosi ügyelet várójában tartózkodott, amikor a rendelő egyik helyiségének 

csukott, de nem zárt ajtaján bement, és a sértett által az ágyra helyezett táskából kivette a 

sértett 4.000 forint értékű pénztárcáját, melyben 51.500 forint készpénz volt. A vádlott a 

váróteremben leült, a pénzt a pénztárcából kivette, a tárcát pedig a szemetesbe dobta.  A 

sértett ezután keresni kezdte a pénztárcáját, mire a vádlott azt a látszatot keltve, hogy a 

lopási cselekményt más személy követte el, közölte, hogy a lopást látta, az elkövető a 

pénztárcát a szemetesbe dobta.  

Az vádlott ezenkívül egy tatabányai drogériából két alkalommal összesen 24.328 forint 

értékben, egy tatabányai üzletből hat alkalommal összesen 100.491 forint értékben lopott 

különböző termékeket, valamint egy tatabányai sértettől egy 92.000 forint értékű 

mobiltelefont is eltulajdonított. 

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 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.11.16. 
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2022.11.16.  13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott nő 2019. október 26. napján 16 óra 20 perckor Tatabánya lakott 

területén vezette személygépkocsiját a megengedett 50 km/óra sebesség helyett 82-90 

km/óra sebességgel. Egy kereszteződéshez érve a vádlott nem tartott megfelelő követési 

távolságot a külső forgalmi sávban szabályosan haladó, forgalmi okból megállást követő 

elindulás után 18-20 km/óra sebességgel haladó Opel Zafira típusú személygépkocsi 

mögött. Az ütközés elkerülése érdekében a vádlott a belső forgalmi sávba kívánt áttérni, 

azonban az irányváltás során járműve jobb első részével nekiütközött az Opel bal hátsó 

részének; másrészt nem biztosított továbbhaladási elsőbbséget a belső forgalmi sávban 

vele azonos irányban, 70-76 km/óra sebességgel haladó Ford Focus részére, ezért járműve 

bal hátsó részével nekicsapódott a gépkocsi jobb oldali hátsó részének. A Ford gépjármű 

emiatt stabilitását vesztette, sodródni kezdett és egy beton közvilágítási oszlopnak 

csapódott. A vádlott által vezetett jármű átpördült a szemből érkező forgalom számára 

kijelölt forgalmi sávba, majd hátrafelé sodródva az úttest melletti füves útpadkán érte el 

baleseti véghelyzetét.  

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
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A baleset következtében az Opel Zafira vezetője és jobb első utasa nem sérült meg, míg a 

hátsó ülésén utazók 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek. A Ford Focus vezetője, és 

jobb első utasa nem szenvedett sérülést, míg a jármű bal hátsó utasa, a sértett súlyos 

sérüléseket, agyzúzódást és lágyagyburok alatti vérzést szenvedett el. A sértett 2020. január 

11. napján 7 óra 45 perckor a kórházban elhunyt. A sértett elhalálozása és a balesetben 

elszenvedett sérülései között közvetett oksági kapcsolat áll fenn. A vádlott a balesetben 8 

napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje 

fogházbüntetésre, melynek végrehajtását függessze fel, valamint hosszabb időre tiltsa el a 

közúti járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.11.17. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Testi sértés bűntette 2022.11.17.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértett nő 2021. november 12. és november 13. közti időszakban, az esti 

órákban a vádlott nőnél tartózkodott egy oroszlányi ingatlanban, ahol együtt italoztak. 

Amikor az asztmás betegségben szenvedő vádlott fulladni kezdett, használni kezdte az 

asztma pipáját. Ekkor a sértett odaszólt neki, hogy „ámen”, mire a vádlott feldühödött és 

nekiment a sértettnek. Több alkalommal, ököllel megütötte a sértett arcát, fejét és az 

ütlegelést akkor is folytatta, amikor a sértett a földre került. A sértett a bántalmazás 

következtében pápaszem vérgyülemet, a bal szemének bevérzését, a jobb járomíve felett és 

a jobb felső ajka felett vérgyülemet, a jobb felkarján bevérzést szenvedett el, mely lágyrész 

sérülések nyolc napon belül gyógyultak, belőlük szövődménymentes gyógyulás esetén 

maradandó fogyatékosság, vagy súlyos egészségromlás kialakulása nem várható. A sértett a 

bántalmazás következtében orrcsontjának törését is elszenvedte, mely csonttöréssel járó 

sérülés nyolc napon túl gyógyult, tényleges gyógytartama négy hét. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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2022.11.17. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
testi sértés bűntette  2022.11.17.  09:00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a sértett 2020. október 3. napán, 18 és 19 óra közötti időben, a közös 

gyermekük láthatásra történő elvitele érdekében a komáromi lakóhelyén felkereste a volt 

feleségét. A sértett a lépcsőház előtt, a parkolóban találkozott össze volt házastársával, akinek 

egy ismerőse az ügy vádlottjának társaságában volt. A találkozáskor a vádlott és a sértett 

között rövid szóváltás alakult ki, amelynek során a vádlott egy alkalommal, a jobb kezével, 

ököllel, közepes erővel, a bal arcfelén megütötte a sértettet. A bántalmazás következtében a 

sértett egyik foga kiesett, amelynek következtében a sértettnél 8 napon túl gyógyuló, 

maradandó fogyatékosságként értékelhető állapot alakult ki.  

Megjegyzés: Ítélethirdetés. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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