
Tatabányai Törvényszék 

2020.11.09 – 11.13. 

2020.11.09.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság vétsége 2020.11.09. 8:15 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2018. július 9-én a Bécsből Budapestre tartó vonaton utazott. Mivel a férfi érvényes 

menetjeggyel nem rendelkezett, ezért az ellenőrzés elkerülése érdekében a szerelvény 

mosdó helyiségébe zárkózott. A jegyvizsgálást végzők észlelték a hosszabb ideje zárt mosdót, 

ezért a kabin ajtaját kinyitották. A vádlott megtagadta a személyazonosságának igazolását, 

amikor pedig felszólították a vonat elhagyására agresszív lett és a jegyvizsgálókat hangosan, 

trágár kifejezésekkel szidni kezdte, veréssel fenyegette őket, majd öklével a vonat oldalát 

kezdte ütni. 

 

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

fogházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.11.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
súlyos testi sértés bűntette 2020.11.11. 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.  
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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 

2020.11.11.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2020.11.11. 10:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az elkövető 2019. január- május között internetes úton, különböző e-mail 

címekről országszerte rendszeresen foglalt szállásokat, majd a szálláshelyeken minden 

esetben álnevet, valótlan lakcímeket és valótlan elérhetőségeket használva jelentkezett be, a 

szállásadókat, illetőleg a szállásadó alkalmazottait megtévesztve fizetési szándék nélkül vette 

igénybe a szálláshelyek szolgáltatásait, majd a szállásokról fizetés nélkül távozott. Az elkövető 

minden egyes szobafoglalásnál a bejelentőlapokat hamis adatokkal kitöltötte és azokat 

aláírta, ezáltal hamis magánokiratokat használt fel. 

 

A csaló nő egy esztergomi szállodának 157.240,-Ft., egy zebegényi hotelnek 55.540,- Ft., egy 

egri panziónak 148.000,- Ft., egy miskolci hotelnek 173.100,- Ft., egy nyíregyházi 

szálláshelynek 142.578,-Ft., egy szolnoki hotelnek 247.250,- Ft., egy hódmezővásárhelyi 

hotelnek 113.540,- Ft., egy székesfehérvári hotelnek 114.360,- Ft, egy velencei hotelnek 

130.400,- Ft. kárt okozott.  

 

Az egyik nagykanizsai hotelben 2019. 04 15. napján foglalt szobát. A szállás elfoglalása 

érdekében itt is álnéven bejelentő lapot töltött ki, melyek valós adatainak nem feleltek meg. 

A foglalás szerint 5 éjszakát töltött volna a hotelben, melynek költségét a szálloda recepciósa 

– belső szabályzatuknak megfelelően – előre kért kifizetni, azonban ennek nem tett eleget 

arra hivatkozva, hogy nincs nála annyi pénz és a fizetésre másnap reggelig haladékot kért. 

Ennek során a szálloda recepciósa közölte vele, hogy erre nincs lehetősége, mire a vádlott 

arra hivatkozva, hogy az első éjszaka rendezése érdekében pénzt vesz magához, távozott a 

hotelből, de oda már nem tért vissza. A nő rögtön egy másik nagykanizsai hotelbe jelentkezett 

be 6 éjszakára szóló foglalásra hivatkozva, itt is valótlan személyes adatokat adott meg. Az 

előző hotel személyzetének jelzése alapján a valótlan adatokkal bejelentkezés tényét 

megállapították, ezért igényét elutasították.  

 

A nő az ügyvédjén keresztül megüzente a hatóságoknak, hogy az eljárásban nem kíván részt 

venni, őt a nyomozó hatóság elfogatóparancs alapján fogta el akkor, amikor egy 

balatonfüredi szállodában próbált, szintén hamis adatokkal szállást foglalni.  
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Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. Ítélet nem várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.11.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rablás bűntettének 

kísérlete 

2020.11.11. 11:00 

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 sértettet, aki újra 

elutasította a kérését. A vádlott ekkor bedühödött, a ház ablakairól leszakított két redőnyt, a 

sértett autójáról 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: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.11.  
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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csoportosan elkövetett 

rablás bűntette 

2020.11.11. 12:30 

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 adja oda 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. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bíróság tanúk meghallgatását tervezi. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.12.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zaklatás vétsége 2020.11.12. 8:00 
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Az ügy lényege: 

A vádlott és a sértett testvére között 2018. szeptember 13-án közlekedési baleset történt. 

Még aznap este a vádlott üzenetet küldött a sértettnek, amiben a testvérét kereste. A sértett 

nem válaszolt a vádlottnak, aki ettől ideges lett. A férfi másnap Messengeren fenyegető 

üzenetet írt a sértettnek, aki azt elolvasta, de nem válaszolt rá. A vádlott két nappal később, 

kora este egy esztergomi parkolóban meglátta a sértettet, megkérdezte tőle, hogy hol van a 

testvére. A sértett férfi közölte a vádlottal, hogy neki az egészhez semmi köze, hagyja őt 

békén, erre a vádlott egy autóemeléshez használatos vascsövet tartva megfenyegette a 

sértettet; „Ezzel foglak agyonverni!”. A vádlott 2018. szeptember 26-án, egy esztergomi 

bisztróból úgy rendelt pizzát, hogy külön kérte, hogy azt a futárként dolgozó sértett szállítsa 

ki.  

A sértettben a fenyegetések komoly félelmet keltettek, magánindítványát még aznap 

előterjesztette. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bíróság tanúkat hallgat meg. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.12.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kifosztás 2020.11.12. 8:00 

Az ügy lényege: 

A munkahellyel és megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező vádlott és egy férfi 

2019. április 30-án éjjel a sértett oroszlányi lakásában tartózkodtak, megkérték őt, hogy hadd 

igyanak egy kávét és töltsék ott az éjszakát. Időközben a sértett és a másik férfi is ittas 

állapotba került és elaludt. A nő ekkor a lakás különböző pontjairól jogtalanul eltulajdonított 

egy hallókészüléket, egy vérnyomásmérőt, két kávéfőzőt és egy kávédarálót, egy kerekes 

bevásárlókocsit, egy flakon borotvahabot, egy borotvát, egy sampont és két plédet, majd a 

férfivel együtt -aki nem tudott arról, hogy a nő a sértett vagyontárgyait magához vette- 

távozott a sértett lakásából. 

A lopás értéke összesen 126.100.- forint. 

A vádlott 2019. május 17-én napközben egy másik sértett lakására ment, miután megbeszélte 

vele, hogy az előző cselekménynél is vele lévő férfivel együtt segítenek hazavinni a tévéjét. A 

vádlott a lakásból, kihasználva az idős sértett figyelmetlenségét, eltulajdonította annak 

20.000.- forint értékű táblagépét, 6.000.- értékű Bibliáját és 15.000.- forint készpénzét. 

A vádlott 2019. augusztus 15-én délelőtt megjelent egy oroszlányi lépcsőháznál, ahol 

összetalálkozott a harmadik sértettel. A vádlott megkérte a sértettet, hogy hadd menjen el a 

lakásán a mosdóba. A nő az idős asszony figyelmetlenségét kihasználva a lakásból elvitt egy 

pénztárcát, benne 1.000.- forinttal. 
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a különös 

visszaesőnek minősülő vádlott az ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, úgy őt a 

bíróság ítélje 5 év börtönbüntetésre és 5 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint 

165.100.- forint erejéig rendeljen el vagyonelkobzást. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.12.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
testi sértés bűntette 2020.11.12. 8:30 

Az ügy lényege: 

Az ittas állapotban lévő vádlott 2019. április 7-én délután összeszólalkozott idős, beteg 

édesapjával, mert a sértett kifogásolta az ebédet, gúnyos megjegyzést tett rá. A vádlott erre 

hirtelen a sértetthez fordult és erőteljesen sípcsonton rúgta, valamint egy alkalommal ököllel 

megütötte az arcát.  

A sértett sérülései 8 napon belül gyógyultak. 

 

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

ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 10 hónap -2 évre 

felfüggesztett- börtönbüntetésre, továbbá rendelje el a vádlott pártfogó felügyeletét és 

vegyen részt agresszióhelyettesítési tréningen. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.12.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2020.11.12. 14:00 

Az ügy lényege: 

 A másodrendű vádlott megegyezett az akkor házi őrizetben lévő elsőrendű vádlottal, hogy 

értékesítésre és saját fogyasztásra kannabiszt szereznek. A vételárat az elsőrendű vádlott 

biztosította. A megállapodásnak megfelelően 2018. március 20. és május 8. napja között a 

vádlottak naponta egyszer alkalmanként legalább 20 gramm kannabiszt vásároltak 2.000,-
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Ft/gramm áron. A legtöbb esetben a másodrendű vádlott vette át és szállította a kábítószert 

az elsőrendű vádlotthoz, annak tatabányai lakásába, de előfordult, hogy a vádlottak szállítója 

személyesen vitte el nekik a kábítószert. A másodrendű vádlott a nála jelentkező vevőket az 

elsőrendű vádlotthoz irányította, ritkán pedig maga szolgálta ki őket. A megszerzett összesen 

legalább 1340 gramm kannabiszt 2.500,-Ft/gramm áron, grammonként 500,-Ft jogtalan 

haszonnal értékesítették. A másodrendű vádlott a közreműködéséért cserébe naponta 1 

gramm kábítószert kapott saját fogyasztásra az elsőrendű vádlottól, illetve a kábítószerből az 

elsőrendű vádlott is fogyasztott.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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