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KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közúti veszélyeztetés 

bűntette 

2020.09.29. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi 2019. augusztus 28-án kora este, nappali látási és közepes forgalmi 

viszonyok mellett közlekedett kamionnal az M1-es autópályán Győr felé. A vádlott a 

közlekedése során szándékosan nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte haladó 

személygépkocsi mögött, és -egy korábbi forgalmi helyzettel összefüggő vitás helyzetük 

miatt- szándékosan, legalább kétszer nekiütközött az általa vezetett járműszerelvény elejével 

a sértett autója hátuljának.  

Az ütközések következtében a sértett autójának hátsó szélvédője kitörött, csomagterének 

ajtaja deformálódott, hátsó kereszttartója megroppant, a lökhárítója benyomódott.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. A bíróság a vádlottal szemben 2020. június 30-án 

büntetővégzésben 600.000.- forint pénzbüntetést szabott ki és 5 évre eltiltotta a közúti 

járművezetéstől, a végzés azonban nem vált véglegessé, ezért tárgyalja a bíróság az ügyet. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.29. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2020.09.29. 11:00 

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 
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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 
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