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2021.01.11. – 01.15. 
 

2021.01.12. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csoportosan elkövetett 

rablás bűntette 

2021.01.12. 08:30 

Az ügy lényege: 

A sértett 2020. január 10-én megkérte egy ismerősét, hogy éjszaka vigye el Komáromba, 

azonban a férfi egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eleget tenni a kérésnek, de megkérdezte 

a másodrendű vádlottat, hogy elvinné-e ő a sértettet. A másodrendű vádlott a megbízást 

elfogadta és az elsőrendű, valamint a harmadrendű vádlottal együtt éjfél után egy ászári 

buszmegállóban felvették a sértettet. A vádlottak a sértettel együtt egy benzinkútra hajtottak, 

hogy a sértett által fizetendő 10.000.- forintos fuvardíjból tankoljanak, de a kút zárva volt, 

ezért a parkolóban vita alakult ki a fuvarköltség megtérítése miatt. Az elsőrendű vádlott 

elővett egy kést, a sértett nyakához szorította és felszólította a férfit, hogy pakoljon ki, 

különben elvágja a nyakát. Az elsőrendű vádlott ezzel egyidőben benyúlt a sértett 

kabátzsebébe, kivette a mobiltelefonját és nyomkodni kezdte, közben a másik kezével a 

sértett nyakát fogta. A sértett közölte a vádlottakkal, hogy se pénz, se értéktárgy nincs nála. 

A vádlottak azt mondták a sértettnek, hogy ha nem ad nekik 10.000.- forintot, nem adják 

vissza a telefonját. Mivel a sértett az összeget nem tudta kifizetni, a vádlottak felszólították, 

hogy lopjon az édesanyjától 10.000-20.000.- forintot és tömény szeszesitalt. A megfélemlített 

sértett beleegyezett, ezért a vádlottak az édesanyja házához vitték, ahova a sértett bement 

és értesítette a rendőrséget. Mivel a sértett nem jött ki a házból, a vádlottak becsöngettek, 

majd a férfi mobiltelefonjával együtt elhajtottak. A 92.200.- forint értékű készülék a nyomozás 

során nem volt felderíthető. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet nem valószínű. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.12.  

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rablás bűntettének 
kísérlete 

2021.01.12. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi ittas állapotban 2020. július 17-én az esti órákban a tatai autóbusz-

pályaudvaron belekötött a sértettbe, akitől sértő hangnemben cigarettát követelt. A sértett 

azt válaszolta neki, hogy nincs nála cigaretta. Erre a férfi a sértettet két alkalommal két kézzel 
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meglökte, majd a hátráló sértettet ismételten felszólította arra, hogy adjon neki cigarettát. A 

férfi többször a sértett felé boxolt, egyszer közepes erővel ököllel megütötte a sértettet a 

nyaka bal oldalán, rögtön ezután pedig ököllel állon ütötte. Ekkor a sértett védekezésként 

meglökte a férfit, mellyel egyidejűleg ököllel arcul ütötte őt, melynek következtében az 

elkövető elesett. Ezt követően a sértett távozott a helyszínről, a férfi azonban utánaszaladt és 

továbbra is veréssel fenyegette. A helyszínre érkező járőrök intézkedtek a vádlottal szemben. 

 

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

letartóztatását tartsa fenn, ítélje börtönbüntetésre és a közügyek gyakorlásától tiltsa el. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu  

 

2021.01.13. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2021.01.13. 08:30 

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, fogadóórákra 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 

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: Folytatólagos tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.14. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
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csalás vétsége 2021.01.14. 13:00 

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: : Folytatólagos tárgyalás, tanú meghallgatásával. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.15. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2021.01.15. 08:00 

Az ügy lényege: 

Az elsőrendű és a másodrendű vádlottak, 2019. október elején egy esztergomi múzeum által 

bérelt raktárhelyiségbe a lakatpánt eltávolításával behatoltak és onnan régészeti leleteket, 

valamint azok tárolására szolgáló polcrendszereket vittek magukkal, összesen 287.452 Ft 

értékben. 

A vádlottak által eltulajdonított tárgyakból lefoglalással 125.382 Ft megtérült. A le nem foglalt 

polcokat a másodrendű vádlott értékesítette, az ebből származó bevételt elköltötte. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy az Esztergomi Járásbíróság az 

elsőrendű vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre, a II. rendű vádlottat elzárásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.15. 
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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
szexuális erőszak bűntette 2021.01.15. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2004-ben költözött össze egy Komárom-Esztergom megyei településen az 

élettársával és annak fiával. Ezt követően közösen nevelték a gyermeket, aki a férfi rendkívül 

agresszív nevelési módszerei miatt tartott a vádlottól. A férfi ezt kihasználva a cselekmény 

elkövetésekor a 12. életévét betöltött, de a 18. életévét még nem betöltött fiút eleinte heti 

több alkalommal, később ritkábban arra kényszerítette, hogy őt orálisan kielégítse. A vádlott 

2014. és 2016. között az élettársával közös két kiskorú lányukat több alkalommal arra 

kényszerítette, hogy eltűrjék édesapjuk szexuális bántalmazását. 

A vádlott engedély nélkül megszerzett és 2019. március 25. napjáig -a legfoglalásáig- az 

otthonában, majd a munkahelyén lévő öltözőszekrényben tartott egy lőfegyvernek minősülő 

revolvert, valamint 83 db töltényt. 

A vádlott egyik lányának keresztapja egy számlán havi rendszerességgel pénzt tett félre 

keresztlánya részére. Az így összegyűlt 402.096.- forintot átutalta a vádlottnak azért, hogy azt 

a lány középiskolai taníttatására fordítsa, a vádlott azonban a rábízott összeget jogtalanul 

elsajátítva saját céljaira fordította. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet nem valószínű. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.15. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kapcsolati erőszak 

bűntette és zaklatás 

bűntette 

2021.01.15. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi ittas állapotban rendszeresen veszekedett élettársával, és szidta őt, azzal 

fenyegette, hogy elvágja a torkát. A férfi 2018-ban négyszer bántalmazta élettársát, akit 

szeptember 1-jén tokodi otthonukban gumibottal vert meg, majd a földre került nőt 

megrugdosta. Az elkövető 2018. október 7-én nem volt elégedett a vacsorával, ezért a nőt az 

ágyra szorította, az ujjait feszegette és azzal fenyegette meg, hogy elvágja a nyakát, ha 

feljelentést tesz. A sértettnek ekkor eltörött a bal keze. A férfi 2018. október 25-én azért 

veszekedett élettársával, mert mire hazaért, nem volt elegendő alkohol otthon. Ekkor a férfi 

felpofozta a nőt, aki félelmében a konyhaasztal alá bújt. Később a férfi egy ajtólapot csapott 

rá a sértettre, aki az udvarra is követte a férfit, hogy kibékítse, azonban a férfi egy halkiemelő 

háló nyelével fejen ütötte.  
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben, halmazati 

büntetésül börtönbüntetést szabjon ki. a közügyek gyakorlásától tiltsa el. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.15. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak 
bűntette 

2021.01.15. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádlottak 2019. január 19-én korán reggel kábítószertől befolyásolt állapotban, az 

esztergomi buszvégállomáson buszra akartak szállni, de az műszaki hiba miatt nem indult. A 

buszon csak a sofőr és egy segítségére siető kollégája tartózkodott. A vádlottak erről nem 

tudtak, ezért kopogtak a busz ablakán, mire a buszban tartózkodó személyek kézjelekkel 

tudatták velük, hogy nem lehet felszállni. A két férfi ennek ellenére többször tenyérrel 

megütötte a busz első szélvédőjét, belefejeltek az ajtó üvegébe, közben hangosan 

szidalmazták a sofőrt. 

A buszon tartózkodó egyik férfi a vádlottak magatartása miatt értesítette a rendőrséget, míg 

másikuk (a sértett) kinyitotta a busz ajtaját és közölte a vádlottakkal, hogy a busz nem indul 

el, nem szállhatnak fel rá. A tájékoztatás ellenére a másodrendű vádlott megpróbált felszállni, 

mire a sértett elállta az útját. A másodrendű vádlott erre a sértett felé ütött, aki próbálta 

védeni magát. A sértett leszállt a buszról, a vádlottak pedig tovább szidták őt, leköpték és 

próbálták megütni. A sértett az ütések egy részét elhárította, de a vádlottaknak néhányszor 

sikerült őt háton, combon és karon eltalálni.  

Az incidenst látva egy másik buszvezető a sértett segítségére sietett, az elsőrendű vádlottat 

elhúzta a közeléből, aki erre visszafordult és vállon ütötte őt. 

A vádlottak ezt követően gyalog hazaindultak, de útközben egy másik parkoló buszba és 

néhány kerékpárba is többször belerúgtak. A két férfi végül visszafordult, mert a sérelmüket 

meg akarták beszélni a buszsofőrökkel. A műszaki hibás buszhoz visszaérve folytatták 

erőszakos magatartásukat, a buszsofőrökkel ordítoztak. Az elsőrendű vádlott ismét meg 

akarta ütni a sértettet, de elvesztette az egyensúlyát és tévedésből a forgalomirányítót ütötte 

fejen, aki épp a vádlottat igyekezett csillapítani. A férfi bocsánatot kért a nőtől, akinek 8 napon 

belül gyógyuló sérülést okozott. 

A helyszínre érkező rendőrök jelenlétében az elsőrendű vádlott egy alkalommal arcon ütött 

egy utast, aki a fenti eset alatt szintén nyugtatni próbálta a vádlottakat. 

 

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

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


bűnösségüket az ülésen beismerik, úgy a bíróság az elsőrendű vádlottat ítélje 2 év 

börtönbüntetésre, a másodrendű vádlottat pedig 1 év 6 hónap börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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