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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság 

vétsége 

2022.03.23. 09:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2018. július 9-én a Bécsből Budapestre tartó vonaton utazott. Mivel a férfi 

érvényes menetjeggyel nem rendelkezett, ezért az ellenőrzés elkerülése érdekében a 

szerelvény mosdó helyiségébe zárkózott. A jegyvizsgálást végzők észlelték a hosszabb 

ideje zárt mosdót, ezért a kabin ajtaját kinyitották. A vádlott megtagadta a 

személyazonosságának igazolását, amikor pedig felszólították a vonat elhagyására 

agresszív lett és a jegyvizsgálókat hangosan, trágár kifejezésekkel szidni kezdte, veréssel 

fenyegette őket, majd öklével a vonat oldalát kezdte ütni.  

Megjegyzés: Tárgyalás, amelyen esetlegesen ítélethozatal várható.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2022.03.24. 
 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége 2022.03.24. 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 visszaeső, 2019-ben szabadult más ügyben kiszabott 

szabadságvesztésből. 

Megjegyzés:  

Tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2022.03.24. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG (TÖRVÉNYSZÉKI ÜGY) 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette  

2022.03.24. 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 

 
2022.03.24. 
 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
egyedi azonosító 

jellel visszaélés 

bűntette 

2022.03.24. 13:00 
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Az ügy lényege:  

A vádlott nem gondoskodott a tulajdonában lévő autó átírásáról, ezért a járművet 

2019. június 17-én kivonták a forgalomból. Mivel a férfi tovább közlekedett az 

autóval, a rendszámtábláit egy rendőri intézkedés során, 2019. novemberében 

elvették tőle. A vádlott ennek ellenére is járni akart az autóval, ezért 2020. áprilisában 

Tatán - köztudottan műszaki vizsga felkészítés céljából leparkoltatott – autó 

rendszámát leszerelte és a saját autójára tette, amivel a jármű egyedi azonosító jelét 

meghamisította. Az érvényes jogosítvánnyal nem rendelkező, a járművezetéstől 

eltiltás hatálya alatt álló, ittas állapotú vádlott az autóval Tatabányán közlekedett, 

amikor a rendőrök igazoltatták.  

Megjegyzés:  

Tárgyalás, amelyen a bizonyítási eljárás folytatása várható  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2022.03.25.  
 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kifosztás 

bűntette 

2022.03.25. 08:30 

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 tanúk meghallgatásával 

folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

