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2021.01.25. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zaklatás vétsége 2021.01.25. 8:00 

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 Esztergomban gépkocsijával követte a sértettet, aki egy 

ételszállító gépkocsival közlekedett. A  vádlott több alkalommal intett a sértettnek, hogy álljon 

meg, aki ennek nem tett eleget, majd vádlott a sértett elé vágott és így igyekezett megállásra 

kényszeríteni. A sértett ezt követően több vezetési manővert alkalmazva hagyta el a vádlottat. 

A vádlott szintén ezen a napon 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 esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

 

2021.01.26. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2021.01.26. 08:30 

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 
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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 

ebből sokszor nem jutott mind a négy gyermeknek annyi, hogy jóllakjanak. 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: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet még nem várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.29. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.01.29. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az elsőrendű és a másodrendű vádlott 2018. szeptember-október 

hónapban több Komárom-Esztergom megyei cég telephelyére bejutott és az ott álló 

munkagépekből, tehergépkocsikból gázolajat tulajdonított el, ezzel többszázezer forintos 

kárt okozva. 

Egy másik esetben egy esztergomi telken lévő szerszámos fészer ajtaját záró lakatpántot 

rögzítő csavarokat kitekerték és onnan 157.884 Ft értékben különböző szerszámokat, 

felszerelési tárgyakat tulajdonítottak el. 

Az elsőrendű vádlott 2017. május 10. napjától a 2018. szeptember 17. napjáig egy esztergomi 

cég alkalmazásában dolgozott árumozgatóként, ahol a rábízott áruból 24 db, egyenként 25 

kg-os papírzsákos ömlesztett cukrot tulajdonított el, amelyeket a másodrendű vádlottnak 

adott oda.  

2018. októberében az elsőrendű vádlott a fiatalkorú fiával egy táti, körbekerítetlen családi 

házba bement és onnan 301.450 Ft összegben háztartási gépeket, műszaki cikkeket, 

különböző egyéb felszereléseket tulajdonított el. 

 

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

vádlottat ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, míg a másodrendű 

vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2021.01.29. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csoportosan elkövetett 

rablás bűntette 

2021.01.29. 09:00 

Az ügy lényege: 

Az elsőrendű vádlott nő és az élettársa -a másodrendű vádlott- 2019. októberében egy 

vendégházban béreltek szobát, ahol csatlakozott hozzájuk a harmadrendű vádlott is. Egy 

közös beszélgetés 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 másod- 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 oda adja 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 ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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