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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zsarolás bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmények 

2020.07.13. 8:00 

Az ügy lényege: 

Az elsőrendű vádlott fia szeretett volna feleségül venni egy lányt, de az eljegyzést 

felbontották, majd a fiú mással létesített élettársi kapcsolatot, de néhány hónap után ez 

megszakadt. Az elsőrendű vádlott jogtalan haszonszerzés végett 2017. áprilisától többször 

800.000.- forint „fájdalompénzt” követelt a fia volt élettársának aktuális párjától, mivel 

szerinte a felbomlott kapcsolat ennyi pénzbe került neki. A férfi azzal fenyegette a sértettet 

és családtagjait, hogy ha nem fizetik ki a pénzt, felgyújtja a házukat, illetve egy alkalommal a 

férfi a sértett vállát és fülét ököllel megütötte, a combját és a csípőjét megrúgta, miközben a 

pénzt követelte. 

2017. július 6-án az elsőrendű vádlott fia újabb élettársi kapcsolatot létesített, melyet egy 

étteremben ünnepeltek meg. Az ünnepség pontosan meg nem állapítható költségeinek 

nagyobb részét az elsőrendű vádlott fizette ki. Az élettársi kapcsolat 2018. januárjában 

megszakadt, ezt követően az elsőrendű vádlott legalább három alkalommal -mivel a sértettet 

és családját hibáztatta a kapcsolat felbomlása miatt-, azt követelte a lány apjától, hogy 

fizessen neki 1.000.000.- forintot az ünnepség költségeinek megtérítésére, ellenkező esetben 

megöli a sértettet és megveri a családját. A másodrendű és a harmadrendű vádlott -az 

elsőrendű vádlott fiai- apjuk megbízásából legalább két alkalommal megjelentek a sértett 

lakásán és átadták neki az elsőrendű vádlott pénzkövetelést és fenyegetést tartalmazó 

üzenetét. 

 

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.07.13.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
információs rendszer 

felhasználásával elkövetett 

csalás bűntette 

2020.07.13. 8:15 

Az ügy lényege: 

A vádlott és a sértett élettársi kapcsolatban éltek a bűncselekmény elkövetését megelőző 3 

évben. A vádlott 2019. augusztus 18. napját megelőzően megszerezte a sértett 
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bankszámlájához tartozó bankkártyáját, aminek PIN kódját a nő korábban megadta a 

vádlottnak. A sértett számlájára 2019. júliusában nagyobb összeg érkezett, amiről a férfi is 

tudott. A vádlott a jogtalanul megszerzett bankkártyával összesen 885.000.- forintot emelt el 

a sértett számlájáról. 

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

büntetésül ítélje börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.07.13. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csoportosan elkövetett 

rablás bűntette 

2020.07.13. 11:45 

Az ügy lényege: 

Az elsőrendű vádlott és az élettársa -a másodrendű vádlott- 2019. októberében egy 

vendégházban béreltek szobát, ahol csatlakozott hozzájuk a harmadrendű vádlott is. A 

három vádlott beszélgetése során az elsőrendű vádlott felvetette, hogy nincs elég pénzük, 

ezért „ki kellene zsebelni valakit”. A két férfi beleegyezett ebbe és hárman elindultak egy 

esztergomi sörözőbe.  

A sörözőben a vádlottak megismerkedtek a két sértettel, együtt csocsóztak, kölcsönösen 

meghívták egymást italra, aminek során észrevették, hogy az egyik sértett nagyobb 

mennyiségű készpénzt tart magánál. Az elsőrendű vádlott ekkor jelezte társainak, hogy tőlük 

fogják elvenni a pénzt. A vádlottak a sértettekkel együtt egy másik bárba mentek, végül éjfél 

után köszöntek el egymástól. A vádlottak követni kezdték a sértetteket, a másodrendű és a 

harmadrendű vádlott kissé lemaradt, az elsőrendű vádlott pedig utolérte a két férfit, közölte 

velük, hogy ő prostituált és felajánlotta, hogy ingyen szexuális kapcsolatot létesít velük, amit 

a sértettek el is fogadtak. Az elsőrendű vádlott -keresve a bűncselekmény elkövetésére 

megfelelő helyet- egy elhagyatott utcába vezette a sértetteket, majd rávette őket, hogy 

menjenek a munkásszállóra és onnan vissza a városközpont felé, mert tudta, hogy a társai 

onnan közelítenek. Ekkor két irányból hirtelen feltűnt a másik két vádlott, egyikük 

számonkérte a sértetteket, hogy miért ölelgették a nőt, majd ököllel többször megütötte az 

egyik sértett mellkasát és a földre teperve fenyegette, ezalatt a nő kivette a sértett 

nadrágjából a 200.000.- forintját. A sértett erre kivette a másik zsebében lévő 98.000.- 

forintját és a szájába tette, hogy ne tudják elvenni tőle, az elsőrendű vádlott a sértett a fejét 

az aszfaltba ütötte, hogy oda adja a szájában tartott pénzt.  

Ezalatt a másik sértettet a harmadrendű vádlott a vállánál fogva a földre nyomta és kivette a 

zsebéből a 235.000.- forint értékű mobiltelefonját. 

Ezek után a három vádlott elengedte a sértetteket és azt bizonygatták, hogy semmit nem 

vettek el tőlük, erőszakos fellépésük oka az volt, hogy revansot vegyenek az elsőrendű 

vádlottat ért sérelem miatt. 
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak az 

ülésen beismerik a bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, úgy a bíróság 

az elsőrendű és a másodrendű vádlottat ítélje 7-7 év fegyházbüntetésre, a harmadrendű 

vádlottat pedig 5 év fegyházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.07.14. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás vétsége 2020.07.14. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2018-ban az egyik büntetés-végrehajtási intézetben ismerte meg a férfit, akinek 

felajánlotta, hogy szabadulását követően az édesanyja ingatlanán különböző felújítási 

munkálatokat végez. A vádlott az ajánlat alapján 2018. júliusában telefonon kapcsolatba 

lépett az ismerőse édesanyjával és a tényleges teljesítési szándéka nélkül megállapodott vele, 

hogy a tatabányai hétvégi házában felújítási munkákat fog végezni. A vádlott a Tatabányára 

utazását előleg teljesítéséhez kötötte, ezért a sértett 70.000.- forintot fizetett be a vádlott 

bankszámlájára. A vádlott a szándékának megfelelően nem utazott Tatabányára és nem 

végzett a házon felújítást. 

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

középmértéket -1 év 7 hónap 15 nap- el nem érő, azt alulról közelítő börtönbüntetést szabjon 

ki. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.07.16. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége és más 

bűncselekmények 

2020.07.16. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2019. augusztus 13-án reggel bement egy tatai ifjúsági táborba, a portáról 

jogosulatlanul elvette az egyik szoba kulcsát, oda bement és elvette a sértett pénztárcáját, 

benne 6.000.- forint készpénzzel, iratokkal és bankkártyával. A tárcát, a bankkártyát és az 
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iratokat a vádlott egy parkban eldobta, a pénzt megtartotta. A vádlott egy másik szobába is 

bement, ahonnan egy másik sértett pénztárcájából elvett 39.000.- forintot. 

A férfi 3 nappal később bement egy tatai gyártóüzem öltözőjébe és onnan elvette a harmadik 

sértett pénztárcáját, benne 5.000.- forinttal és az irataival. A férfi a tárcát és az iratokat az 

utcán eldobta. 

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

különös visszaesőt, ítélje 2 év 6 hónap fegyházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.07.16. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2020.07.16. 8:30 

Az ügy lényege: 

Az elsőrendű és a másodrendű vádlottak családi kapcsolatukból eredően régóta ismerték 

egymást, a vádbeli időszakban állandó munkahellyel nem rendelkeztek, ugyanakkor mind a 

ketten kábítószer fogyasztók voltak.  

A 2018. áprilisától már haszon érdekében kábítószert értékesítő elsőrendű vádlott és a 

másodrendű vádlott 2018. májusában megállapodtak, hogy az elsőrendű vádlott budapesti 

kapcsolatait kihasználva rendszeresen nagyobb mennyiségű marihuanát fognak 

megszerezni, amit Tatabányán értékesítenek. Az elsőrendű vádlott 2018. júniusától legalább 

havi rendszerességgel 1-1 kg marihuanát szerzett meg, majd készletezte azt a másodrendű 

vádlott tatabányai lakásában, amíg azt különböző személyeknek el nem adták. 

2018. júniusától 2019. június 12-ig a vádlottak legalább 10 millió forint értékben adtak el 

marihuanát. 

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

vádlottat ítélje 5 év 6 hónap fegyházbüntetésre, a másodrendű vádlottat pedig 6 év 

fegyházbüntetésre. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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