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2020.06.29. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Rablás bűntette 2020.06.29. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott korábban már ismerte a sértettet, köztük alkalmi szexuális kapcsolat volt. 2018. 

október 16-án délután is találkoztak, a sértett felment a vádlott nyergesújfalui lakására, ahol 

együtt italoztak, majd összevesztek. Este a sértett hazaindult, a vádlott elkísérte a 

buszmegállóig, ahol átadott neki 2.000,- forintot szexuális szolgáltatás fejében. A sértett 

azonban nem akart szexuális kapcsolatot létesíteni a vádlottal, emiatt ismét összevesztek. 

Ekkor az ittas állapotban lévő vádlott megharagudott a sértettre és elhatározta, hogy 

jogtalanul elveszi a sértettől a korábban neki átadott pénzt. A vádlott földre lökte a sértettet, 

a fejét többször megütötte, belemarkolt az arcába, a csípőjét, lábát megrúgta, majd a sértett 

zsebeiben a pénzt kereste. A sértett ezközben rendőrért kiabált, amitől a vádlott megijedt, 

nem kereste tovább a pénzt, azonban a sértettől elvett 500,- forintot, és egy mobiltelefont, 

valamint egy fülhallgatót, majd a sértettet hátrahagyva elment a helyszínről.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.06.30. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zsarolás bűntette 2020.06.30. 10:30 

Az ügy lényege:  

A sértett az édesanyjával -a másik sértettel- 2018. július 9-én délelőtt egy tatabányai 

buszmegállóban várakozott, amikor odament hozzájuk az anya fia és azzal fenyegette meg 

az édesanyját, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor megveri, a testvérét pedig azzal fenyegette 

meg, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor megöli. A vádlott kijelentéseitől a két nő megijedt és 

együtt elindultak haza. A sértettek bementek a ház udvarára, közben a vádlott továbbra is 

pénz követelt a testvérétől, azt mondta, ha nem ad neki, akkor megöli őt, az édesanyját és a 

testvére gyermekeit. A sértett telefonon rendőri segítséget kért, majd kiment a vádlotthoz az 

utcára, hogy ne tudjon bemenni a házba a gyerekeihez. A vádlott ekkor elment a helyszínről. 
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az 

ülésen a bűnösségét beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 2 év börtönbüntetésre és 2 évre tiltsa el 

a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.06.30.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2020.06.30. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a vádlott egy kétszobás tatabányai tömblakásban nevelte négy gyermekét, ahol 

velük élt még a vádlott édesanyja és a barátja, illetve lakásfelújítás ürügyén hónapokig még 

egy további ismerősük is ott éjszakázott. A vádlott 2017. évtől kezdődően napi szinten 

fogyasztott alkoholt, melynek hatására agresszívvá vált, a családi összetűzések gyakran 

tettlegességig fajultak. A vádlott az utóbbi években gyakran váltotta a partnereit, akikkel 

együtt italozott. Előfordult, hogy a vádlott annyira részeg volt, hogy az egyik kiskorú 

gyermekének kellett őt lefürdetnie.  

A vádlott 2018. augusztus végétől munkanélküli volt, ennek ellenére a gyermekeivel nem 

foglalkozott, havonta egy-két alkalommal főzött nekik meleg ételt, a többi napon a nagyobb 

gyerekeknek adott pár száz forintot, hogy abból kenyeret, parizert és ketchupot vegyenek, de 

ebből sokszor nem jutott mind a négy gyermeknek annyi, hogy jól lakjanak. Az anya a 

gyerekek ruháit nem mosta ki, nem gondoskodott az évszaknak megfelelő ruházatukról sem.  

A nő a gyermekeket többször bántotta fizikailag és lelkileg is, előfordult, hogy egyiküket az 

utcán verte meg.  

 

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

beismerő vallomást tesz, úgy őt a bíróság ítélje 2 év börtönbüntetésre és a szülői felügyeleti 

jogát -3 gyermeke esetében- szüntesse meg. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.06.30. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
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sikkasztás bűntette 2020.06.30. 13:00 

Az ügy lényege: 

A sértett kft. és a vádlott, aki egy gabonakereskedelemmel foglalkozó zrt. tulajdonosa, 

korábban üzleti kapcsolatban álltak egymással. A sértett termény-és műtrágya 

kereskedelemmel foglalkozik, emellett mezőgazdasági terményeket vásárol fel, az üzleti 

kapcsolat keretében 2015-ben számos alkalommal vásároltak gabonát a vádlott cégétől. 

A sértett 2015. július 10-én 50 tonna repcét, október 29-én pedig 50 tonna kukoricát vásárolt 

a vádlott cégétől, az áruk ellenértékét -7.300.000.- forintot- a vádlottnak kifizette. A sértett és 

a vádlott között született megállapodás értelmében a termények tulajdonjoga a sértettre 

szállt, ugyanakkor betárolási nyilatkozatban rögzítették, hogy a termények a vádlott 

birtokában maradnak, azokat a vádlott a saját raktárában tárolja és onnan szállítja a sértett 

által meghatározott helyre. A vádlott 22,8 tonna repcét szállított le a sértett részére, a 

fennmaradó 27,2 tonnát és az 50 tonna kukoricát más személy(ek)nek ismeretlen 

körülmények között értékesítette. 

Az elkövetési érték 5.564.000.- forint. 

 

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

felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.07.01. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
orgazdaság bűntette 2020.07.01. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2019. május 28-án egy lengyel cégtől bérelt egy autót, aminek oldalsó és hátsó 

ablakai sötétítve voltak, valamint az autó hátsó és oldalsó ablakán ezüstfólia volt, amelyek a 

belátást megakadályozták. A vádlott tudtával ismeretlen személyek 37.500 doboz magyar 

zár- és adójegy nélküli cigarettát pakoltak az autóba. A vádlott Magyarországon keresztül a 

magyar zár és adójegy nélküli, a termék eredetét és a birtoklás jogszerűségét semmilyen 

okirattal nem igazolt jövedéki adózás alól elvont dohányterméket szállított.  

Az ukrán állampolgárságú vádlott 2019. június 3-án Esztergomban közlekedett az autóval, 

amiben a 37.500 doboz cigarettát szállította.  

Az elkövetési érték 54.000.000.- forint. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje 2 év 

szabadságvesztésre és 3 évre utasítsa ki Magyarország területéről. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.07.01. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége 2020.07.01. 10:00 

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: Folytatólagos tárgyalás, melyen kamerafelvételeket tekint meg a bíróság. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.07.01. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rablás bűntettének 

kísérlete 

2020.07.01. 12:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2019. augusztus 12-én éjjel a sértett házához -ami a vádlott anyjának tulajdona és 

ami 2019. július 9.-e óta a szállásadó nyilatkozata alapján nem lakóhelye a vádlottnak- ment, 

bekopogott a sértett ablakán és arra kérte, hadd aludjon a lakásban. A sértett ezt nem 

engedte, ekkor a vádlott arra kérte, hogy hadd aludjon a ház előtt parkoló autóban. A sértett 

kiment az udvarra és a kerítésen át közölte a vádlottal, hogy az autóban sem aludhat. A 

vádlott ekkor elment a háztól, majd visszament és újra megkérdezte a vádlottat, aki újra 

elutasította a kérését. A vádlott ekkor bedühödött, a ház ablakairól leszakított két redőnyt, a 
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sértett autójától pedig letörte a külső tükröket, a hátsó ablaktörlőt, majd eltávolította mind a 

két rendszámot. 

Az okozott kár összesen 119.500.- forint. 

A vádlott 2019. augusztus 17-én ismét a házhoz ment, ahol az édesanyja az udvaron 

tartózkodott. A vádlott pénzt kért tőle, de a sértett elutasította, ezek után a vádlott kövekkel 

dobálta meg a kaput és a bejárati ajtót. A vádlott még aznap visszament a házhoz és ismét 

pénzt kért a sértettől, aki nem adott neki, erre a vádlott dühös lett és kiabálva közölte a 

sértettel, hogy meg fogja ölni. 

2019. novemberében a sértettek visszafogadták a házba a vádlottat, hogy ne fagyjon meg az 

utcán. A vádlott 2019. december 3-án reggel pénzt kért a szüleitől, hogy ételt vegyen, de nem 

adtak neki, viszont felajánlották, hogy menjenek el együtt vásárolni, de ebbe a vádlott nem 

ment bele, dühös lett, a lakás több berendezési tárgyát is megrongálta, összesen 63.680.- 

forint kárt okozva.  

 

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

börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.07.02. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége 2020.07.02. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2020. február végén rossz anyagi körülményei miatt elhatározta, hogy lopásból tesz 

szert bevételre. Ennek megfelelően február 25-én a Bajnai útra ment, ahol az úttest jobb 

oldalán lévő mezőgazdasági területen elhelyezett, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

tulajdonában álló ideiglenes hóvédművek 54 darab, mintegy 250-300 kg tömegű, közel 

160.000.- forint értékű acél lábait az autójával elvitte, a garázsában feldarabolta, másnap 

reggel pedig a MÉH-telepen leadta, de személyi igazolványának hiányában az acéllábak 

ellenértékét -12.000.- forintot- nem kapta meg. 

 

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

börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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2020.07.02. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2020.07.02. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádlottak élettársi kapcsolatából hat gyermek született 2011 és 2016 között. Az anya -az 

elsőrendű vádlott- a gyerekek gondozását, felügyeletét végezte, az apa -a másodrendű 

vádlott- dolgozott. A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. március 

23-tól alapellátásban gondozta a vádlottak családját.  

A vádlottak a védőnőt és a családsegítő munkatársait nem, vagy csak nagy nehézségek árán 

engedték be a lakásba, velük nem működtek együtt, a tanácsaikat nem fogadták meg, a 

gyerekeket nem vitték el a szükséges orvosi kezelésekre, fejlesztésekre. 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2017. nyarán két gyermek, majd 2018. 

februárjában a négy testvérük nevelésbe vételét is elrendelte. Amíg a gyermekeket nem 

emelték ki a családból, addig a vádlottak nem gondoskodtak róluk megfelelően, a legnagyobb 

gyermeknek nem biztosítottak megfelelő körülményeket a tanuláshoz, a kisebbek személyes 

higiéniáját elhanyagolták.  

 

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

szemben letöltendő szabadságvesztés büntetést szabjon ki. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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