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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2020.02.03. 8:00 

Az ügy lényege:  

A sértett megengedte a vádlottnak, hogy a komárom-esztergom megyei településen lévő 

lakásában aludjon. A sértett és a vádlott között 2018. augusztus 18-án este vita alakult ki, 

mert a sértett nem akarta megengedni, hogy a vádlott férfi ismerőse is a lakásban aludjon.  

A vita során a vádlott a neki háttal álló sértettet egy konyhakéssel, közepes erővel háton 

szúrta. A vita és a dulakodás a vádlott és a sértett között ezután is folytatódott.  

A helyszínre 19 óra 55 perckor kiérkező rendőrök választották szét a sértettet és a vádlottat. 

Miközben a sértettet a rendőrök az utcán hallgatták meg, az utcára kiment a vádlott is, ott 

ököllel, egy alkalommal arcon ütötte a sértettet, amely után a vádlottat a rendőrök 

megbilincselték.  

A szúrás következtében a sértettnek 3 hét alatt gyógyuló sérülése keletkezett, a szúrás 

alkalmas volt a mellüreg megnyitására, és így életveszélyes sérülés okozására is. 

A vádlott garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt kiszabott 

szabadságvesztésből 2017. március 12-én szabadult, ezért különös visszaesőnek minősül.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen perbeszéd várható. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.03. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
segítségnyújtás 

elmulasztásának vétsége 

2020.02.03. 8:30 

Az ügy lényege:  

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

viszonyok között Esztergomnál, a 11. számú főúton, Pilismarót irányába közlekedett egy más 

tulajdonában lévő tehergépkocsival, a megengedett 90km/h sebességet átlépve, 100-110 

km/h sebességgel. Ugyanebben az időben szabálytalanul sétált a főút úttestjén, a vádlottal 

azonos irányba, sötét ruházatban, fényvisszaverő mellény nélkül a sértett. A vádlott nem 

vette észre a sértettet, ezért nekiütközött, a sértett felcsapódott a tehergépkocsi elejére, majd 

az úttestre zuhant és az aszfalton 32 métert csúszva érte el a baleseti véghelyzetét. A sértett 

a baleset következtében életét vesztette, a halál az elütés pillanatában gyakorlatilag azonnal 

beállt.  

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


A vádlott az ütközést követően megállította az autót és a sértetthez ment, majd őt betette a 

gépjármű rakterébe és továbbhajtott, egy földúton pedig megállt és felhívta az autó 

tulajdonosát, értesítette a balesetről. A hívást követően a férfi a vádlotthoz sietett, majd a 

tehergépkocsival a baleset helyszínére visszament, ahol a vádlott a már élettelen sértettet az 

árokpartra fektette. A férfi a balesetet bejelentette. 

A vádlott nem nyújtott segítséget a sértettnek, annak ellenére, hogy volt nála mobiltelefon, 

nem hívott orvosi segítséget és a hatóságokat sem értesítette. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.03. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lőfegyverrel visszaélés 

bűntette 

2020.02.03. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a fegyvertartási engedéllyel nem rendelkező férfi 2019. július első hetében 

Bolhás területén talált egy lőfegyvert és 12 darab töltényt, amiket egy zsákba tett, hogy 

megtartsa magának. A zsákot elvitte a testvére bolhási házába, ott elrejtette, majd a ház 

lakója egy hónappal később a puskát és a töltényeket megtalálta és felhívta a testvérét, hogy 

vigye el őket. A fegyvert elrejtő férfi szólt a sógorának, aki az élettársával együtt elvitte a 

fegyvert és a lőszereket saját nagykorpádi házukba, ahol a hálószobában elrejtették. 

Ezt követően két férfi és egy nő 2019. augusztus 3-án délelőtt Somogy megyéből gépkocsival 

elutaztak a héregi férfi házához, hogy egyikük vadászlőfegyvert, hangtompítót, valamint 

távcsövet vásároljon. A héregi férfi engedély nélkül tartott a házában 2 darab fegyvert és 15 

darab lőszert. A fegyvertartási engedéllyel nem rendelkező férfi, -aki korábban Bolháson 

fegyvert talált- 60.000.- forintért megvásárolt a héregi férfitől egy lőfegyvert, egy 

hangtompítót, amelyek közül a lőfegyvert a személygépkocsi motorterébe, míg a 

hangtompítót a jármű jobb oldali első ülésénél lévő térképtartóba rejtette.   

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy az egyik elkövető és az 

ügyészség között kötött egyezséget a bíróság hagyja jóvá, vagyis ítélje 5 év fegyházbüntetésre 

és 5 évre tiltsa el a közügyektől. Az ügyészség a többi vádlott vonatkozásában indítványozta, 

hogy amennyiben az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismerik és 

lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, úgy a bíróság a héregi férfit 3 év 8 hónap 

fegyházbüntetésre, egy férfit és egy nőt felfüggesztett börtönbüntetésre, a bűnpártolást 

elkövető ötödrendű vádlottat pedig 300.000.- forint pénzbüntetésre ítélje. 

 dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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Információ: 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.04. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2020.02.04. 8:30 

Az ügy lényege:  

A vád szerint a férfi egy kft. vezető tisztségviselőjeként 2013. július 12. és november 19. napja 

között Magyarország különböző településein termékbemutatókat szervezett, melyek során 

jellemzően idős korú sértetteknek egészségi állapotuk javítását célzó termékeket 

(gyapjútakaró, légtisztító, pulzáló mágnesterápiás készülék, mágnesterápiás matrac) 

értékesítettek. A vádlott, illetve utasításainak megfelelően a termékbemutatók során a 

lehetséges vevőkkel kommunikáló, a vádlott megbízása alapján eljárók a fenti termékeket 

megvásárló sértetteket úgy tájékoztatták, hogy nyolc napon belül elállhatnak a szerződéstől, 

ugyanakkor ezen jogosultság tényleges biztosítása a vádlottnak nem állt szándékában, célja 

az általa megbízott személyek felhasználásával a sértettek megtévesztése volt. 

A sértettek éltek az elállás jogával és a termékeket a kft. tatai székhelyére visszavitték, ahol a 

gazdasági társaság nevében eljáró ügyintézők a vádlott utasításának megfelelően olyan 

átadás-átvételi jegyzőkönyvet vettek fel, amelyben – általuk nem tudottan - valótlanul arról 

biztosították a sértetteket, hogy a visszavett termékek „bevizsgálását” követően, az 

ellenértékük 30 napon belül a sértettek számláira visszautalásra kerülnek. Az ígérettel 

ellentétben a sértettek sem a termékek ellenértékét, sem az elállás okán visszaszolgáltatott 

termékeket nem kapták meg, majd a vádlott, illetve az általa irányított, a termékeket 

értékesítő gazdasági társaság számukra elérhetetlenné vált.  

A négy sértett közül egy sértettnek 100.000.- forint, három másik sértettnek egyenként 

380.000.- forint kárt okozott a vádlott.  

 

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

elkövetését az ülésen beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor őt a bíróság 1 év 

4 hónap börtönbüntetésre ítélje és 2 évre tiltsa el a közügyektől, valamint a vádlottat 

380.000.- forint vagyonelkobzásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.04. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
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mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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kétrendbeli ittas 

állapotban elkövetett 

járművezetés vétsége 

2020.02.04. 10:30 

Az ügy lényege: 

A jogosítvánnyal nem rendelkező elkövető 2018. június 9-én és augusztus 5-én Oroszlány 

lakott területén, enyhe fokú alkoholos befolyásoltságban vezette a tulajdonát képező 

személygépkocsit, amelyben utast is 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 ítélje 

szabadságvesztésre és tiltsa el a közügyektől, valamint hosszabb időre a közúti 

járművezetéstől is. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.05. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kifosztás bűntette 2020.02.05. 8:00 

Az ügy lényege:  

A sértett 2019. április 25-én az általa is lakott baji présházába befogadta a hajléktalan és 

munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkező fiát. A vádlott, miután mindketten lefeküdtek 

aludni, kihasználva, hogy az édesapja alszik, a fogasra lerakott nadrágjának zsebéből kivette 

a sértett pénztárcáját, benne a sértett személyi igazolványával, lakcímkártyájával, 

jogosítványával, bankkártyájával, 183,6 Euroval és 60.000,-Ft készpénzzel, valamint kivette a 

sértett présház udvarán parkoló autójának indítókulcsát. Ezt követően a férfi a sértett tudta 

és engedélye nélkül a személygépkocsiba beült, azzal Csitárra ment, hogy meglátogassa a 

barátnőjét. Az eltulajdonítás elkövetési értéke összesen: 121.152,-Ft. Az elkövető a pénzből 

17.815,-Ft-ot elköltött, a többi pénzt azonban a pénztárcával és az iratokkal, valamint a 

járművel együtt 2019. április 26-án Balassagyarmaton történt elfogásakor a nyomozó 

hatóság tőle lefoglalta, a sértettnek visszaadta, így az okozott kárból 103.337,-Ft megtérült. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet várható. 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.05. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
állatkínzás bűntette 2020.02.05. 8:00 

Az ügy lényege:  

A vádlottnak és férjének volt egy kutyájuk, akit 2018-tól Nyergesújfalun, a vádlott lányának 

élettársa által bérelt telken láncon tartottak. Mivel a vádlott férje külföldön dolgozott, így a 

kutya gondozása az asszony feladata volt. A vádlott az állatot nem oltatta be veszettség ellen, 

nem látta el chippel, 2018 nyarától 2019 január 7-ig nem biztosított számára megfelelő 

száraz, védett helyet, ezért a kutya bundája fagyott sárral és ürülékkel erősen szennyezett 

volt, a ráfagyott sártól a farkát mozdítani sem tudta. A vádlott az állat táplálásáról sem 

gondoskodott, a szomszédtól kapott vizet és ennivalót a kutya hetente egyszer, amikor a 

telken járt, mert látta, hogy az állat éhes és szomjas.  

2019. január 7-én az 55-60 cm-es marmagasságú állat 20 kg súlyú volt az átlagos 28-32 kg 

helyett. Az állat ki volt hűlve, az életét a gyors orvosi ellátás mentette meg. 

A vádlott értesült róla, hogy a kutyáját egy állatmenhelyre vitték, de nem jelentkezett érte. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.06. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kifosztás bűntette 2020.02.06. 8:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2019. február 26-án, március 1-jén, 25-én, és 30-án az esztergomi kórház különböző 

osztályain fekvő betegeket lopott meg.  Három esetben a beteg távollétét kihasználva vitt el 

pénztárcát és készpénzt, ezzel az első sértettnek 30.300,- Ft., a második sértettnek 2.300,- Ft., 

a harmadik sértettnek 20.000,- Ft. kárt okozott. A negyedik esetben úgy követte el a lopást a 

férfi, hogy a frissen műtött sértett az ágyán aludt, ezáltal védekezésre képtelen állapotban 

volt, ezt használta ki az elkövető, és a sértett irattartóját, és 9.000,- Ft készpénzét az ágy 

mellett elhelyezett táskából vette el. A férfi 2019. március 10-én az esztergomi 

buszvégállomáson a váróteremben lévő padon alvó sértettől a 45.000,- Ft értékű telefonját 

és a 11.000,- Ft-ot tartalmazó pénztárcáját lopta el úgy, hogy azokat a nadrágzsebéből, és a 

kabátja zsebéből kivette. A férfi 2019. május 9-én egy esztergomi iskola portájáról egy 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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kézitáskát lopott el, amelyben a sértett készpénze, személyes iratai, mobiltelefonja, karórája 

volt, ezzel a sértettnek 46.800,- Ft kárt okozott.  

A férfi négyszer volt büntetve, amelyek közül őt a bíróság 2012. évben rablás bűntette miatt 

8 év börtönbüntetésre ítélte, ezt 2018. december 6-án töltötte le, erre figyelemmel különös 

visszaesőnek minősül. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.06. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kifosztás bűntette és 
kisebb értékre elkövetett 
lopás vétsége 

2020.02.06. 13:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott a sértett testvérek dorogi lakásában tartózkodott 2018. december 31-én, az egyik 

sértett vendégeként a szilvesztert ott töltötte, együtt italoztak, majd éjfél után mindketten 

elaludtak.  A másik sértett nem tartózkodott a lakásban, a szobájának ajtaja azonban nem 

volt kulcsra zárva. A vádlott hajnalban felébredt, kihasználta, hogy a barátnője még alszik és 

az ágya melletti kisasztalról eltulajdonította 26.990,-Ft értékű mobiltelefonját, valamint a 

bejárati ajtó melletti televízióállvány mellé letett táskájából a sértett 18.000,- Ft készpénzét. 

Ezt követően a vádlott átment a másik szobába és onnan a szekrényből elvette a távollevő 

sértett parfümjét, neszesszerét, benne különböző kozmetikai termékekkel, egy ékszeres 

dobozt bizsu ékszerekkel és egy karórával, valamint egy ajándékcsomagot. A távollevő 

sértettől eltulajdonított tárgyak összértéke: 57.394,- Ft. 

Az eltulajdonított tárgyak közül a vádlott lakóhelyén lefoglalásra és a sértettnek kiadásra 

került a virágmintás doboz a benne lévő ékszerekkel, ezzel a lopási kárból megtérült 32.645,- 

Ft. 

A vádlott a mobiltelefont 10.000,-Ft-ért értékesítette. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.06. 
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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság bűntette 2020.02.06. 13:00 

Az ügy lényege:  

A vád szerint a tizenkilenc éves férfi 2019. augusztus 26-én este Tatabányán, közterületen 

ittas állapotban belekötött egy a kerékpárját toló kisfiúba, lökdöste a vállát. A gyermek 

nevelőapja felszólította a vádlottat, hogy hagyja abba. Erre a vádlott ököllel a homlokán 

megütötte a férfit, akinek a védelmére kelt a gyermek édesanyja. A vádlott a nőt ököllel hasba 

ütötte, megrúgta, valamint egy sörösüveget dobott felé, azonban azzal nem a nőt találta el, 

hanem a nő autóját. A vádlott végül elfutott a helyszínről.  

A vádlott bántalmazása következtében a sértett férfi és nő 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedtek.  

A vádlott a felfegyverkezve (sörös üveggel követte el a cselekményt) elkövetett garázdaság 

bűntettét a korábban súlyos testi sértés bűntette és garázdaság vétsége miatt kapott 

felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el.  

 

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

ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, úgy a 

bíróság ítélje 8 hónap börtönbüntetésre és 1 évre tiltsa el a közügyektől, valamint a súlyos 

testi sértés bűntette és garázdaság vétsége miatt korábban kiszabott szabadságvesztés 

végrehajtását rendelje el. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.07. 
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Az ügy lényege:  

 

A vád szerint a férfi 2018. június 22-én korán reggel az M1-es autópálya 64. km szelvényében 

lévő benzinkút mögötti parkolóban egy belga forgalmi rendszámú tehergépkocsi 

vezetőfülkéjében alvó, román állampolgárságú sértettet saját gépjárművének 

meghibásodására hivatkozva felébresztette, a sértettet a gépjármű hátuljához csalta, 

mindeközben társa a nyitva maradt vezetőfülkéből ellopta a sértett 2.100.- euroját. A sértett 

észrevette, hogy a férfi behajolt a vezetőfülkébe, ezért kérdőre vonta, de a férfi el akart menni 

a helyszínről, melyet a sértett megpróbált megakadályozni. Ekkor az ismeretlen férfi egy 

gázsprayt vett elő és azzal - azért, hogy az ellopott pénzt megtartva a helyszínt elhagyhassa – 

a sértett szemébe fújt, majd a vádlottal együtt elfutott, és egy gépkocsiba beszállva 

elmenekültek a helyszínről. Az elkövetési érték összesen: 681.513,- Ft.  
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A vádlott ugyanebben a parkolóban 2018. október 5-én hajnalban az autójában alvó román 

állampolgárságú sértettet felébresztette, egy kitalált ürüggyel gépkocsijából kicsalta, a 

sértettet szóval tartotta, ezalatt a társa a nyitva maradt gépkocsi anyósüléséről ellopta a 

sértett kézitáskáját, melyben 540.- euro készpénz, a sértett iratai és mobiltelefonja volt. Az 

elkövetési érték összesen: 271.354.- forint.  

 

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

állampolgárságú vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri és 

lemond a tárgyaláshoz való jogáról, úgy őt a bíróság ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre, 3 

év kiutasításra és 952.867.- forint vagyonelkobzásra. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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