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2019.10.14. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
súlyos testi sértés bűntette 2019.10.14. 10:30 

Az ügy lényege:  

A vádlott a barátaival 2018. november 2-án egy esztergomi szórakozóhelyen italozott. Az 

éjszaka folyamán a sértett és a vádlott baráti társasága között a tánctéren vita alakult ki, mert 

tánc közben véletlenül meglökték egymást, emiatt a vádlott és a sértett szóváltásba 

keveredett. Hajnalban a vádlott és a sértett együtt kimentek a szórakozóhelyről, de ahogy a 

sértett az ajtóban megállt, a vádlott ököllel kétszer arcon ütötte a sértettet. A sértett erre 

visszafutott a szórakozóhelyre, majd a vádlott is utána ment, de ekkor többen közéjük álltak, 

így tettlegességre már nem került sor.  

Mivel a sértett szája az ütéstől vérezni kezdett, úgy döntött hazaindul a szórakozóhelyről. 

Ahogy kilépett az ajtón ismét szembe találkozott a vádlottal, aki újra megütötte a férfit, amitől 

ő arccal a járdára esett és kis időre elvesztette az eszméletét.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje 1 év 

7 hónap 15 nap börtönbüntetésre, és rendelje el a korábbi, 2 év próbaidőre felfüggesztett 1 

év 4 hónap börtönbüntetés végrehajtását. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.14. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2019.10.14. 13:00 

Az ügy lényege:  

Az elkövető a kiskorú sértett lánnyal együtt szeretett volna járni, azonban a sértett csupán 

barátként tekintett rá. A férfi 2018. április 18. napján az esti órákban a Bokodot és az 

Oroszlányt összekötő földúton a bokrok közé csalta a sértettet azzal az ürüggyel, hogy 

nézze meg, milyen leadni való rezet rejtett oda. A vádlott a bokor alól kivett egy előzőleg 

oda készített húsklopfolót, ekkor a sértett neki hátat fordított, a helyszínről távozni készült, 

mire a férfi a húsklopfolóval nagy erővel, legalább három alkalommal a fején megütötte. A 

földre került sértettet a férfi fojtogatta, ököllel többször megütötte, majd vele akarata 

ellenére közösült.  

A vádlott ezután sátrat állított fel a helyszínen, és bár a sértett haza akart menni, onnan 
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nem engedte el, majd a sértettet még kétszer megerőszakolta.  

A sértettnek az őt ért bántalmazás következtében arccsonttörése, orrcsonttörése és 

testszerte több zúzódása és horzsolása keletkezett, továbbá a nyakát ért szorítás alkalmas 

volt reflexes szívmegállás, azaz halálos eredmény előidézésére is.  

 

Megjegyzés: Iratismertetés, perbeszédek, valamint ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.15. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer birtoklásának 
bűntette 

2019.10.15. 8:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2019. január 29-én Esztergomban ismeretlen személytől összesen 911,88 gramm 

marihuánát szerzett meg, melyet a használatában álló gépkocsi jobb első ülése mögé rejtett 

el. Ezen kívül a vádlott 2019. január 30. napja előtt megszerzett és esztergomi otthonában a 

hűtőszekrényében tárolt 2 db citromsárga színű, spongyabob mintázatú ecstasy tablettát, 

valamint a vádlott esztergomi munkahelyén 2 tasakban tárolt további 184,10 gramm 

marihuánát. A vádlott által birtokolt összes kábítószer tiszta hatóanyag tartalma meghaladja 

a jelentős mennyiség alsó határát. 

A férfival szemben korábban, szintén jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer 

birtoklásának bűntette miatt 5 év 2 hónap fegyházbüntetést szabott ki a bíróság, melyből a 

vádlott 2013. december 4. napján szabadult. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje 7 év 

6 hónap fegyházbüntetésre. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.15. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zaklatás vétsége 2019.10.15. 9:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2018. december 25. és 2019. január 20. napja között több alkalommal személyük 

elleni erőszakos cselekmény bekövetkezésével fenyegette meg Ácson a közvetlen 

szomszédjában élő sértetteket. A vádlott volt, hogy azzal fenyegette meg a sértetteket, hogy 

megsüti őket, megeszi őket vacsorára és felrobbantja a házukat. A sértettekben ez utóbbi 

fenyegetés azért is komoly félelmet keltett, mivel házfaluk a vádlott telekharánál helyezkedik 
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el, valamint a vádlott az ingatlanok között húzódó kerítésen is át tud lépni a sértettek telkére. 

Ezt követően egyik alkalommal egy baltát a kezében lóbálva rákiáltott a tőle 3-4 méter 

távolságra álló sértettre, hogy „Megdöglesz, elveszem az életedet!”. Egy másik alkalommal a 

sértettek ingatlanjának kerítésénél egy kést élezett, majd az őt figyelő sértettre kiáltott, hogy 

„Megöllek!” 

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

közérdekűmunka büntetést szabjon ki. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.15. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2019.10.15. 8:30 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2017. májusban ismerte meg közös munkahelyükön a tatabányai sértettet, akivel 

párkapcsolatot tartott fenn. A vádlott 2017. május 15. napjától szeptember 30. napjáig a 

tényleges visszafizetés szándéka és lehetősége nélkül, a sértettől több részletben 

pénzkölcsönt kért és kapott. A pénzkölcsönök visszafizetési határidejét a vádlott és a sértett 

minden esetben néhány napban határozta meg. A tévedésbe ejtett sértett több részletben 

összesen több mint 3 millió forintot adott át pénzkölcsönként a vádlott részére, aki azt 

mondta neki, hogy a pénzből az alkalmazásában álló személyek belföldi és külföldi 

munkalehetőségekhez történő szállítását fogja rendezni, és ezen ráfordítások rövid időn 

belül haszonnal térülnek meg. 

A vádlott 2017. július 1. napja és 2017. július 31. napja közötti időszakban telefonkészülék 

vételárára további 147.975,- Ft-ot, majd 2017. szeptember 1. napja és 2017. szeptember 30. 

napja közötti időszakban apja kórházi kezelésének járulékos költségeire további 199.500,- Ft-

ot kért kölcsön a sértettől. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az 

előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság 1 év 6 hónap 

börtönbüntetésre ítélje. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.16. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
testi sértés bűntette 2019.10.16. 8:00 
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Az ügy lényege:  

Az erősen ittas állapotban lévő vádlott 2019. január 17-én délután a sértett nő tatabányai 

lakásában tévénézés közben beszélni kezdett a sértetthez, aki rászólt, hogy hagyja abba. 

Ekkor a vádlott a szobában lévő ágyon ülő, bal kezének, illetve bal bokájának bénulása miatt 

tolókocsival, illetve háromlábú bottal közlekedő sértetthez ment, hanyatt lökte az ágyon, 

haját megragadta és folyamatos szidalmazása közben legalább két alkalommal, közepes 

erővel ököllel bal arcfelén megütötte, illetve megkarmolta. 

A vádlott bántalmazása következtében sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülésként bal 

halántéktáji, bal első szemzug és homloktáji zúzódásokat, valamint bal arcfeli hámfosztást 

szenvedett.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a többszörös 

visszaesőnek minősülő vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, 

úgy őt a bíróság ítélje 4 év 7 hónap fegyházbüntetésre. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.16. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberölés 

előkészületének bűntette 

2019.10.16. 8:00 

Az ügy lényege:  

A nő 2018 augusztusában egy közösségi oldalon ismerkedett meg a férfival. A nő ekkor együtt 

élt férjével, a sértettel és két közös gyermekükkel egy Komárom-Esztergom Megyei 

településen. A vádlottak között kezdetben baráti kapcsolat alakult ki, amiből szeretői viszony 

lett. 2018 december elején a nő azt mondta a férfinak, hogy másképpen nem tudnak együtt 

lenni, csak akkor, ha a férjét megölik. A nő felhívására a férfi 2018. december 10. és 15. napja 

között megkereste munkatársának unokatestvérét és megbízta azzal, hogy 300.000,- forintért 

intézze el azt, hogy a sértettet öljék meg, a nő előlegként 60.000,- Ft-ot adott át a 

végrehajtóknak. A férfi az emberölést végrehajtóknak megadta a sértett megöléséhez 

szükséges információkat is, a lakcímét, telefonszámát, gépkocsijának rendszámát, valamint a 

sértett ingatlanáról és a területről videófelvételt készített, úgynevezett terepszemlét tartott. 

A bűncselekmény elkövetése azért maradt el, mert a végrehajtással megbízott férfi az 

előkészületet a rendőrségen bejelentette.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. A nővel az ügyészség egyezséget kötött a bűnösség 

beismeréséről, így a vádiratban azt indítványozta, hogy a megkötött egyezség jóváhagyásával 

a bíróság ítélje 1 év 6 hónap 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre. A férfival szemben az 

ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a bűncselekmény elkövetését az előkészítő 

ülésen beismeri, úgy őt a bíróság 1 év 6 hónap 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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2019.10.16. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége 2019.10.16. 8:00 

Az ügy lényege:  

A szerb állampolgárságú vádlott 2017. december 5-én délelőtt egy tatai ékszerüzletben 

vásárlási szándékot színlelt, az eladótól arany gyűrűk megmutatását kérte, és ennek során az 

elé tett ékszeres tálcáról, az eladó figyelmét kijátszva, 1 db, 126.000,-Ft értékű férfi 

pecsétgyűrűt, 1 db, 106.000,-Ft értékű férfi pecsétgyűrűt, 1 db, 75.600,-Ft értékű női cirkónia 

köves gyűrűt és 1 db, 99.000,-Ft értékű női cirkónia köves gyűrűt vett magához. A vádlott 7 

db gyűrűt félre is tetetett az eladóval, majd arra hivatkozással, hogy fél óra múlva visszajön 

értük, távozott az üzletből, eltulajdonítva a korábban magához vett 4 db arany gyűrűt. A 

vádlott ezt követően az üzletbe nem ment vissza. Az eladó a vádlott távozása után azonnal 

észlelte a lopást, a vádlott után sietett az utcára, de már nem találta meg. 

Az eltulajdonított gyűrűk értéke összesen 406.000,-Ft, mely nem térült meg. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott a 

bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság 10 hónap fogházbüntetésre, 1 év 

közügyektől eltiltásra, valamint 10 év Magyarország területéről történő kiutasításra ítélje. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.16. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
fegyveresen elkövetett 

garázdaság bűntette 

2019.10.16. 13:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2018. július 9-én reggel, Oroszlányban, az egyik társasház előtt találkozott a 

haragosával, akit arra kért, hogy menjenek az épület mögé. Miután mindketten a lakóház 

mögötti rész felé tartottak, a vádlott az engedéllyel tartott gáz-riasztó fegyverét hirtelen 

elővette, és azzal egyszer, 1-2 méter távolságból, testi sértés okozásának szándéka nélkül, 

megfélemlítési célból a vele szemben álló férfi irányába lőtt, aki ezt követően megfordult. Az 

elkövető ezután a távozni szándékozó férfi irányába hátulról, felfelé tartó csővel adott le egy 

figyelmeztető lövést.  

A vádlott a társadalmi együttélés szabályaival durván szembehelyezkedő, öntörvényű, 

erőszakos magatartást tanúsított, melyen a helyszínen tartózkodó férfi megbotránkozott, 

benne a vádlott magatartása félelmet keltett. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség a beismerő vallomást tevő vádlottal szemben 

felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 
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06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.16. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2019.10.16. 13:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott tizennégy alkalommal követett el lopásokat Komárom-Esztergom megyében, 2017. 

november 24. és 2018. március 16. napja között, az ingatlanokból ékszereket, karórákat, 

csokoládét, és készpénzt vitt el.  

A legutolsó alkalommal a vádlott 2018. március 16-án délelőtt egy dorogi családi házba tört 

be, onnan 307.400,- Ft értékben tulajdonított el különféle ékszereket, miközben a 

behatolással 50.000,- Ft kárt okozott.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.10.18. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
felfegyverkezve elkövetett 

személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

és más bűncselekmények 

2019.10.18. 8:00 

Az ügy lényege:  

Az elkövető négy társával 2017. március 27-én, hajnali kettő óra körül körüli időben 

egy tatai családi házba tört be. A garázsból nyíló szerszámtároló redőnyét felhúzták, 

a szúnyoghálót levágták, az ablaküveget beégették, majd az ablakkeretet 

befeszítették. Az elkövetők sötét ruhát, símaszkot viseltek, a hálószobában a 

sértetteket, azaz egy férfit, két gyermeket és egy nőt gyorskötözővel megkötöztek. 

Egy elkövető a megkötözött családot őrizte, miközben társaik a lakásban értékek 

után kutattak. Egy másik rabló a sértett nőtől céges iratok és a házban lévő pénz 

átadását követelte, miközben azzal fenyegette meg, hogy bántalmazni fogja. Az 

egyik férfi a megkötözött férfit ököllel többször megütötte, gyermekei megölésével 

fenyegette, miközben az értékek átadását követelte. Ugyanez a férfi az egyik 

gyermek ujját késsel szurkálta, ezzel akarta rávenni a sértett férfit az értékei 

átadására. Az elkövetők végül a családot egy alagsori szobába bezárták, ezt 
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megelőzően az ajtó belső kilincsét eltávolították, ezután a lakás helyiségeit 

átkutatták, a házból ékszereket, forint, euró és angol font készpénzt, nagy értékű 

órákat tulajdonítottak el. Az ékszerek és órák együttes értéke: 5 millió 819 ezer 976 

forint, az eltulajdonított készpénz együttes értéke 1 millió 885 ezer 522 forint volt. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. A bíróság tanúkat hallgat meg. 

Információ: Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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