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Segítségnyújtás 

elmulasztásának vétsége 
2019.10.07. 9:00 

Az ügy lényege:  

A jogosítvánnyal nem rendelkező vádlott 2018. január 10-én korán reggel, éjszakai látási 

viszonyok között, a 11. számú főúton, Esztergom lakott területén kívül, Esztergom felől 

Pilismarót irányába, a megengedett 90 km/h sebességet átlépve, 100-110 km/h sebességgel 

vezette a kölcsön kapott tehergépkocsit.  

Ugyanebben az időben szabálytalanul sétált a 11. számú főút úttestjén, a vádlottal azonos 

irányba, Esztergom felől Pilismarót irányába, sötét ruházatban, fényvisszaverő mellény 

viselete nélkül a sértett. A vádlott nem észlelte a sértettet, ezért a járműve elejének jobb 

oldali részével, a jobb fényszóró belső szélének vonalában nekiütközött a sértettnek, aki 

ennek hatására felcsapódott a tehergépkocsi elejére, felsőteste és feje nagy erővel a 

szélvédőnek, illetve a tetőperemnek ütődött. A sértett a helyszínen életét vesztette.  

A vádlott az ütközést követően a járművét megállította, a sértetthez ment, majd őt a 

tehergépkocsi rakterébe tette és Pilismarót irányába továbbhajtott, ahol egy földúton 

megállt és telefonon értesítette a balesetről a tehergépkocsi tulajdonosát. A tulajdonos a 

hívást követően a vádlotthoz sietett, majd a tehergépkocsival a baleset helyszínére 

visszament, ahol a vádlott a már élettelen sértettet az árokpartra fektette. Ezt követően 6 

óra 52 perckor a balesetet a teherautó tulajdonosa telefonon bejelentette.  

A vádlott nem nyújtott segítséget a sértett részére, annak ellenére, hogy mobiltelefon volt 

nála, nem hívott orvosi segítséget, továbbá a hatóságokat sem értesítette.  

 
Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet nem várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.08. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette 

2019.10.08. 8:15 

Az ügy lényege:  

Az ittas állapotban lévő vádlott 2018. június 20-án este Tatán, a Cseke – tó partján epilepsziás 

tünetei miatt egészségügyi ellátásra szorult. A mentőszolgálat állampolgári bejelentésre a 

helyszínre érkezett, a mentőápoló sértett a vádlottat ellátta, majd megállapította, hogy 

kórházi ellátásra szorul, ezért a sértett és a gépkocsi sofőrje a vádlottat a hordágyon a 
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betegszállító autóban helyezték el, biztonsági övvel is a hordágyhoz rögzítették, majd 

elindultak. Vértesszőlősön jártak, amikor a vádlott kikapcsolta a biztonsági övét, majd a 

betegszállító ágyról felállva nekiesett az ajtón lévő ablakburkolatnak, a jármű oldalsó 

tolóajtaját menet közben kinyitotta, melyet a gépkocsi vezetője észlelt és megállt a járművel. 

A vádlott ekkor az úttestre ugrott, miközben a sértettet szidalmazta, trágár szavakkal illette. 

Ezt követően a mentőápoló sértett a vádlott karját megpróbálta kezével lefogni, és a vádlottat 

a további agresszív fellépésében megakadályozni. A vádlott a sértett alkarját, fejét, száját 

dulakodás közben megütötte, ennek során 8 napon belül gyógyuló horzsolásos sérülést 

okozott.  A mentőápoló közfeladatot ellátó személynek minősül. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet nem várható. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.08. 

TATABÁNYAI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 

 

 

 
munkaviszony 

megszüntetése 

2019.10.08. 9:15 

Az ügy lényege:  

Felperes az alperesnél 2019. február hó 7-én munkatársaival megalakította a Magyar Suzuki 

Zrt.-nél működő ES Autóipari Vasas Alapszakszervezetet, amelynek megválasztott vezetője 

lett. 2019. február 8-án az alperes azonnali hatályú felmondással megszüntette felperes 

munkaviszonyát. Az azonnali hatályú felmondás indokolása szerint a felperes nem az 

elvárható szorgalommal és odafigyeléssel látta el munkáját, kötelezettségeit megszegte, 

feladatait nem megfelelő hozzáállással látta el. 

A felperes az azonnali hatályú felmondás jogellenességére tekintettel kereseti kérelmet 

nyújtott be a bíróságon 2019. március hó 11-én, és kérte a munkaviszonya helyreállítását. 

Kérte továbbá annak megállapítását, hogy az alperes megsértette a felperes jó hírnevét és 

kérte kötelezni az alperest 300.000.- Ft sérelemdíj megfizetésére. Másodlagos kereseti 

kérelemként 3 havi végkielégítés, valamint 55 nap felmondási időre járó távolléti díj 

megfizetésére kérte kötelezni az alperest, amennyiben a bíróság a felperes jogviszonyát nem 

állítja helyre. 

Megjegyzés: A bíróság tanúkat hallgat meg. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.08. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
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Hamis vád bűntette 2019.10.08. 13:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott és felesége házasságát a bíróság 2016. november 2-án jogerős ítéletével 

felbontotta, azonban a házastársi közös vagyon megosztásáról nem rendelkezett, annak 

tárgyában a polgári peres eljárás a vádlott feljelentésének megtételekor folyamatban volt.  

A vádlott, a vagyonmegosztás miatt folyamatban lévő eljárás tartama alatt, 2017. december 

12-én a Tatabányai Rendőrkapitányságon –– a hamis vádra történő törvényes figyelmeztetést 

követően –– olyan valótlan tartalmú feljelentést tett, amelyben azt állította, hogy a volt 

felesége a feljelentését megelőző hónapokban megrongálta a kizárólagosan a tulajdonát 

képező vagyontárgyait (laptopját, pólóit, kábelt), illetve eltulajdonította a kizárólagosan a 

tulajdonát képező 2 darab fiókot.  

A vádlott valótlan tartalmú feljelentése alapján a nyomozó hatóság kisebb kárt okozó 

rongálás vétsége gyanúja miatt nyomozást rendelt el, amelynek során 2017. december 23. 

napján gyanúsítottként hallgatta ki a feljelentett személyt. 

A nyomozó hatóság a 2018. április 2. napján kelt határozatával a hamis feljelentés alapján 

gyanúsítottként kihallgatott személy ellen indult nyomozást bűncselekmény hiányában 

megszüntette.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.10. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Gyermekpornográfia 

bűntette 

2019.10.10. 9:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2017. május 28-a és 2018. július 11-e között rendszeresen töltött le az internetről 

18. életévüket be nem töltött személyeket ábrázoló olyan fényképfelvételeket és 

videófelvételeket, amelyek pornográf tartalmúak. A fényképeket, melyek száma meghaladta 

a 9.000 darabot, valamint a több mint 100 darab videófilmet a vádlott esztergomi 

otthonában, mobiltelefonjain tárolta. Ezen túlmenően a vádlott 2018. május 20. napján 

Esztergomban egy alkalommal saját maga is készített a mobiltelefonjával 4 db pornográf 

felvételt egy 12 év alatti sértettről a sértett ruhája alól. A vádlott ekkor egy alapítványnál 

dolgozott karbantartóként, valamint gépkocsivezetőként, és munkájának ellátása során 

ismerte meg a sértettet. A vádlott ezeket a fényképfelvételeket is mobiltelefonján tárolta. A 

vádlottat korábban erőszakos közösülés bűntette, szemérem elleni erőszak bűntette és 

gyermekpornográfia bűntette miatt a bíróság 6 év fegyházbüntetésre ítélte, mely büntetésből 

2017 májusában szabadult feltételes kedvezménnyel.  

Megjegyzés: A bíróság tanúkat hallgat meg. 
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Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.10. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
ittas állapotban elkövetett 

járművezetés vétsége 

2019.10.10. 11:00 

Az ügy lényege:  

A vádlottnak nincs jogosítványa, 2018. június 9-én délután Oroszlány lakott területén ittas 

állapotban, enyhe fokú alkoholos befolyásoltságban vezette az autóját, amelyben két utast is 

szállított. Ezt követően a vádlott 2018. augusztus 5-én éjjel Oroszlány lakott területén, ittas 

állapotban, enyhe fokú alkoholos befolyásoltságban vezette a vádlott használatában lévő 

személygépkocsit, amelyben egy utast szállított.  

A vádlott minkét alkalommal a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt is állt, amely miatt a 

bíróság 2018. június 12. napján jogerős végzésével 150.000,- Ft. pénzbírságot, majd a 2018. 

augusztus 7. napján jogerőssé vált végzésével 34 nap elzárást szabott ki vele szemben. 

A vádlott nyolc alkalommal volt büntetve, többszörös visszaeső, továbbá ittas járművezetés 

vétsége miatt már folyamatban volt vele szemben az a büntetőeljárás, amelyben a bíróság 

2018. június 20. napján jogerős határozatával 8 hó börtönbüntetésre és 1 év közúti 

járművezetéstől eltiltásra ítélte. 

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

amennyiben a bűncselekmény elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, 

ítélje 1 év 10 hónap szabadságvesztésre. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.10. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
védekezésre képtelen 

személy sérelmére 

elkövetett könnyű testi 

sértés bűntette 

2019.10.10. 13:30 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2018. május 27-én délután egy tatabányai lakásban volt unokaöccse, a hatéves 

sértett társaságában. A vádlottat zavarta, hogy a kisfiú nem fogad szót neki, nem megy be 

játszani a szobába, ezért az előszobában állva a könyökénél fogva felemelte a sértettet és 

bedobta a szobába. A sértett a dobás következtében a padlóra esett és beütötte a fejét, az 

orra vérezni kezdett, sírva fakadt. A sírásra felfigyelt a sértett édesanyja, aki beszaladt a 

szobába, majd rendőri intézkedést kért. A vádlott bántalmazása következtében a gyermek 
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jobb homlokán zúzódásos sérülés, jobb oldali orrszárnyon horzsolásos sérülés, a jobb 

mellkasfélen felületes hámsérülés keletkezett, amelyek gyógytartama 8 napon belüli. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a büntetett előéletű, a 

bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottat a bíróság ítélje felfüggesztett 

börtönbüntetésre. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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