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2020.09.21. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
szexuális erőszak bűntette 2020.09.21. 9:00 

Az ügy lényege: 

A 2003-ban született sértett és párja 2019. június 29-én meglátogatták a férfi barátját, hogy a 

sikeres érettségi vizsgáját megünnepeljék. Az ünneplésen részt vett még két barátjuk, 

valamint a vendéglátó édesapja is, -a vádlott- aki szintén a házban lakott. 

Az este folyamán a társaság tagjaival együtt a sértett is nagyobb mennyiségű alkoholt 

fogyasztott, ami miatt a párja a földszinti szobába vitte a lányt, majd mind a ketten elaludtak. 

A vádlott az éjszaka folyamán bement a szobába és a lány alkoholfogyasztásából eredő 

védekezésre képtelen állapotát kihasználva, az ágyon fekvő sértettel közösült. A férfi tudta, 

hogy a cselekmény elkövetésének idején a sértett a 18. életévét még nem töltötte be. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.22. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rablás bűntette 2020.09.22. 8:30 

Az ügy lényege: 

A négy elkövető 2014. február 4-én az este az akkor 85, illetve 81 éves sértettek dorogi családi 

házához ment. A vádlott a villanyóraszekrényben a kismegszakítót lekapcsolta, mire az egyik 

sértett kilépett a házból. Az egyik elkövető őt a földre lökte, bántalmazta, kést tartott a fejéhez, 

és a pénzét követelte. Ezalatt két elkövető bement a lakásba, majd egyikőjük a bántalmazott 

sértett feleségéhez lépett, az arcára pulóvert szorított és az értékeit követelte. Az elkövetők a 

lakásban 205.000.- forint készpénzt és 245.640.- forint értékű ékszereket vettek magukhoz.  

Az elkövetők közül az egyik férfit a bíróság 2018-ban jogerősen 8 év fegyházbüntetésre, és 8 

év közügyektől eltiltásra ítélte. A férfi az Egyesült Királyságba szökött, őt európai 

elfogatóparancs alapján fogták el, majd 2019. szeptember 26-án a bíróság letartóztatta. 
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a különös 

visszaesőnek minősülő vádlottat ítélje fegyházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.22. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége 2020.09.22. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi 2019. július 1-jén szabadult feltételes kedvezménnyel a lopás miatt rá 

kiszabott egy év szabadságvesztésből, majd 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 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: Folytatólagos tárgyalás, melyen tanúkihallgatás, esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.23. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2020.09.23. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a nő 2013 óta egyedül nevelte tizenöt és tizennégy éves lányait. Az anya a 

gyermekeit tanulmányaiban nem segítette, az iskolával nem tartotta a kapcsolatot, szülői 

értekezletekre, fogadó órákra nem járt. A nő ráhagyó nevelési módszerének következménye 

lett a kiskorú sértettek iskolakerülése.  

A vádlott 2018 februárjában szerelmi kapcsolatot létesített egy csornai férfival, majd 2018 

márciusában hozzá költözött, két kislányát egyedül hagyta tatai otthonukban, a lányokat 
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nagykorú nővérük nevelte. A nő távozását követően a két kislány egyáltalán nem járt iskolába. 

A sértettek többször kérlelték a vádlottat, hogy térjen vissza hozzájuk, azonban a vádlott egy 

idő után teljesen elérhetetlenné vált. A kislányok 2018. április 5-én gyermekotthonba 

kerültek.  

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

ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság ítélje felfüggesztett 

börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.23. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
súlyos testi sértés bűntette 2020.09.23. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi 2018 június 1-jén szabadult más ügyben alkalmazott letartóztatásából, 

amely után megkereste a feleségét, aki befogadta őt a tokodi házába. A férfi rövid idő 

elteltével bántalmazta, terrorizálta a nőt, aki emiatt a házból elköltözött, ám ezt követően is 

rendszeresen látogatta a férjét. A sértett 2019. február 24-én is meglátogatta a férfit, ételt, 

dohányt és alkoholt vitt neki.  Az ittas állapotú férfi és a sértett összevesztek, a férfi ököllel 

többször megütötte, valamint egy késsel a lábán és a csípőjén több helyen megszúrta a nőt. 

Eközben a halálra rémült sértett kiabált és kérte a férjét, hogy hagyja abba a bántalmazását. 

A sértett védekezésképpen magához vett egy kést, és azzal több alkalommal a férjét a lábán, 

a karján és a nemi szervén megszúrta, aki ettől elgyengült és azt mondta, hogy „hagyják 

abba”.  

A sértett a férje bántalmazásától legalább tíz felületes szúrt sérülést szenvedett el a fartájon 

és alsó végtagokon, ezek gyógytartama 8 napon belüli, ám az ezeket okozó cselekmény 

alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására.  

A férfi erőszakos többszörös visszaeső, a bíróság őt 2018-ban, többek között a házastársa 

sérelmére elkövetett testi sértés bűntette miatt, mint különös visszaesőt 2 év 

börtönbüntetésre ítélte. Az erőszakos többszörös visszaeső a szabadságvesztésből nem 

bocsátható feltételes szabadságra, az újabb bűncselekmény büntetési tételének felső határa 

a kétszeresére emelkedik.  

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

fegyházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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2020.09.23. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
testi sértés bűntette 2020.09.23. 13:00 

Az ügy lényege: 

Az egymással rokonságban álló elsőrendű és másodrendű vádlottak 2019. március 5-én 

reggel az egyik tatai szakközépiskolához mentek, mert előzőleg arról értesültek, hogy -az ott 

tanuló- másodrendű vádlott öccsét diáktársai bántalmazták. A másodrendű vádlott az iskola 

előtt több diákot is megszólított, mutogatta nekik az öccse bántalmazásáról készült videót, az 

elsőrendű vádlottal együtt kiabálva nemtetszésüknek adtak hangot.  

A kiskorú sértett az osztálytársaival együtt kijött az iskolából, a vádlottak odakiáltottak nekik, 

hogy ne nézzék őket, mire a sértett kissé elmosolyodott. Ekkor a másodrendű vádlott a sértett 

arcához vágta a mobiltelefonját, majd ököllel kétszer arcon ütötte őt. Az időközben a 

helyszínre érkező rendőrök intézkedtek a másodrendű vádlottal szemben, őt a szolgálati 

autóhoz kísérték. Az elsőrendű vádlott továbbra is a sértett közelében maradt, majd amikor 

a rendőrök eltávolodtak, odalépett hozzá és kétszer ököllel arcon ütötte és sietősen elhagyta 

a helyszínt.  

A sértett sérülései összességükben 8 napon belül gyógyultak, a támadott testtájék és 

erőbehatás mértékének figyelembevételével azonban az elsőrendű és a másodrendű vádlott 

által elkövetett bántalmazás is alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására. 

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

ülésen a bűncselekmény elkövetését beismerik, úgy a bíróság ítélje őket felfüggesztett 

szabadságvesztés büntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.25. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás bűntette 2020.09.25. 8:30 

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 
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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: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bíróság a vádlottat és tanúkat hallgat meg, 

esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.25. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2020.09.25. 8:30 

Az ügy lényege: 

Az elsőrendű és a másodrendű vádlottak egymással barátságban álltak, a másodrendű 

vádlott gyerekkora óta ismerte a sértettet. A vádlottak 2019. nyarán többször is a jártak a 

sértett nyergesújfalui albérletében, a sértett és annak élettársa társaságában. A vádlottak az 

ilyen alkalmak során megtudták a sértett munkabeosztását, valamint a lakásban található 

tárgyakat is látták. A két férfi 2019. augusztus 21-én kora reggel elhatározta, hogy mivel nincs 

pénzük, ezért a sértett lakásából fognak ellopni néhány dolgot, amiket eladnak.  

A vádlottak még aznap reggel megjelentek a lakásnál, az elsőrendű vádlott a zárt ajtónak 

többször nekiment, amitől az bedőlt. Az elsőrendű vádlott bement a lakásba, a másodrendű 

vádlott pedig a lépcsőházban maradt figyelni, hogy jön-e valaki. A férfi a lakásból elvitte 

ismerőse játékkonzolját a hozzá tartozó kábelekkel és kontrollerrel, valamint 11 játékkal, 

összesen mintegy 150.000.- forint értékben, továbbá a sértett élettársának 33.900.- forint 

értékű karóráját.  

A vádlottak ezután a másodrendű vádlott egyik ismerőséhez mentek, akiről a férfi tudta, hogy 

játékkonzolt vásárolna. A konzolt és a játékokat kipróbálásra a férfinél hagyták, aki azokat 

kölcsön adta egy ismerősének. A tárgyakat a nyomozóhatóság lefoglalta, így a karóra 

kivételével minden visszakerült a sértetthez. 

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

vádlottat és a másodrendű vádlottat is ítélje börtönbüntetésre, illetve előbbi esetében 

rendelje el egy korábbi -1 év 6 hónap- szabadságvesztés büntetésének végrehajtását, 

valamint állapítsa meg, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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