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Garázdaság vétsége 2021.01.20. 08:15 

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 vádlottat a bíróság ítélje 

fogházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.20. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
szexuális erőszak bűntette 2021.01.20. 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. 
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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 várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.20. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.01.20. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2018-ban saját és édesanyja fogyasztása, valamint értékesítés céljából kender 

növényeket termesztett a tatabányai házának udvarán lévő két fóliasátorban. A férfi a 

növényeket 2018. októberében leszüretelte, édesanyjával együtt fogyasztott belőle, valamint 

2018. november 21-én történt elfogásáig négyszer, alkalmanként 20 gramm kannabiszt adott 

át egy harmadik személynek, aki az első két alkalommal fúrógép és házimozi javításáért neki 

járó munkadíjként kapta a vádlottól a marihuanát, ezt követően alkalmanként 40.000,- Ft-ot 

fizetett a termesztőnek.  

A nyomozó hatóság 2018. november 21-én a vádlott ingatlanáról összesen 1082,17 gramm 

kannabiszt foglalt le, amelynek hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség alsó határának a 

94,66%-a.  

 

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu  

 

2021.01.21. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közúti veszélyeztetés 

bűntette 

2021.01.21. 8:30 
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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: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.21. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
testi sértés bűntette 2021.01.21. 8:30 

Az ügy lényege: 

Az ittas állapotban lévő vádlott 2019. április 07. napján a délutáni órákban a vértesszőlősi 

ingatlanban a 72 éves, mozgásában korlátozott, többszörös agyi infarktuson átesett 

édesapjával összeszólalkozott amiatt, mert az idős férfi kifogásolta az ebédet, arra gúnyos 

megjegyzést tett.  

A vádlott ezt követően a kanapén ülő sértettet bakancsával sípcsonton rúgta, majd ököllel a 

sértett arcába vágott.  

A sértett sérülései 8 napon belül gyógyulóak.  

 

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

bűnösségét az ülésen beismeri, ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.21. 
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KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
súlyos testi sértés 

bűntettének kísérlete 

2021.01.21. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott felesége 2019. október 4-én almásfüzitői lakóhelyük lépcsőházában szóváltásba 

keveredett az idős sértettel, akit a vita hevében megfenyegetett, hogy ha a férje hazaér, 

akkor felküldi a sértetthez. A férfi másnap délelőtt a társasház közös használatú raktárában 

volt, amikor a vádlott és a felesége megjelentek, a vádlott rátámadt a sértettre és kiabálva 

kérdőre vonta az előző nap történtek miatt. A sértett megpróbálta becsukni a raktár ajtaját, 

a vádlott azonban belökte azt és berontott a helyiségbe. Az időskorú sértett félelmében 

maga elé kapott egy kisméretű létrát, de a támadást nem tudta elhárítani, a vádlott ököllel 

többször arcon ütötte a férfit. 

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, 

azonban a támadott testtájékra és az erőbehatás mértékére figyelemmel a bántalmazás 

alkalmas volt súlyosabb arccsonttörés okozására. 

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

bűnösségét az ülésen beismeri, úgy őt a bíróság ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a 

közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.22. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2021.01.22. 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. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.22. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Súlyos testi sértés 

bűntettének kísérlete 

2021.01.22. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2019. március 31.-én egy hölgy ismerőse meghívására megjelent egy esztergomi 

szálló kerthelyiségében, ahol a sértett egy 10-15 fős társasággal bográcsozott. A vádlott 

erősen ittas állapotban kötekedett, provokálta a jelenlévőket, majd rövid időre távozva és 

ismét visszatérve a hátrahagyott pálinkáját kérte számon.  

Mivel a vádlott egyre erőszakosabbá vált, a sértett megpróbálta őt csitítani és bekísérni a 

szállóra, azonban a vádlott hirtelen szembefordult a sértettel és 3-4 alkalommal ököllel fejen 

ütötte. Kölcsönös dulakodás alakult ki közöttük, melynek egy harmadik személy vetett véget, 

aki a sértett segítségére sietve a vádlottat lefogta. 

A sértett a bántalmazás következtében több sérülést szenvedett, járomcsontja felett bőrpír 

és duzzanat, jobb karján zúzódások keletkeztek, jobb szemhéja duzzadttá vált, kötőhártyája 

bevérzett. Ez utóbbi bántalmazás esetében a 8 napon túl gyógyuló szemsérülés és 

orrcsonttörés keletkezésének lehetősége is fennállt. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. A bíróság 2020. augusztus 6-án tárgyalás mellőzésével, 

büntetővégzésben 1 év -4 évre felfüggesztett- börtönbüntetést szabott ki a vádlottal 

szemben, a végzés azonban nem emelkedett jogerőre, mert annak kézbesítése nem vezetett 

eredményre, ezért tárgyalás tartására kerül sor. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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