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2021.02.01. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2021.02.01. 09:00 

Az ügy lényege: 

Az egészségi szempontból járművezetésre alkalmatlan vádlott 2018. december 18.-án délelőtt, 

borult időben, jó látási és gyér forgalmi viszonyok mellett közlekedett teherautójával, Komárom 

lakott területén, egyirányú utcában lévő útkereszteződés irányába, ahol tábla biztosított 

elsőbbséget az 1-es számú főúton közlekedő járművek részére.  

A vádlott megállt az útkereszteződésben, az 1-es számú főút szélénél azzal a szándékkal, hogy 

balra kanyarodva folytatja útját, miközben a sértett kerékpárjával az 1-es főút szélén kialakított 

kerékpársávban haladt. A jelzőtábla utasítása ellenére a vádlott nem biztosított továbbhaladási 

elsőbbséget a sértett számára, és a tehergépkocsival ráhajtott az 1-es főúton kialakított 

kerékpársávra. A sértett a veszélyhelyzetet észlelte, azonban az ütközést elkerülni nem tudta, és a 

kerékpár első kerekével a tehergépkocsi bal első fellépőjének ütközött. Az ütközést a vádlott nem 

hallotta, és a tehergépkocsi holtterében történt ütközést nem látta. A sértett az úttestre zuhant, a 

tehergépkocsi bal első kereke áthaladt a felborult kerékpár első kerekén és rágördült a földön 

fekvő sértett jobb combjára, majd az úttesten fekvő sértettet elkezdte maga előtt tolni. A vádlott 

a sértett kiáltására a kanyarodást megszakította és a tehergépkocsit az elindulást követő 8-9,5 m-

rel megállította. 

A sértett a baleset során 8 napon túl gyógyuló, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, melyekből 

már nem tudott felépülni és 2019. április 12. napján elhalálozott. 

   

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2021.02.01. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Rablás bűntette 2021.02.01. 12:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2020. április 16-án egy komáromi dohányboltba azzal a szándékkal ment be, hogy akár 

erőszakkal is pénzt szerezzen és ennek érdekében egy kést is magához vett. A vádlott a 

dohánybolt eladójához, a sértetthez lépett és a kezében lévő kést a sértett felé tartva 
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megfenyegette azzal, hogy az összes pénzt adja át. A sértett megijedt és a kasszából 266.000 Ft-

ot vett ki és adott át a vádlottnak. A vádlott ezután távozott a dohányboltból.  

A kiérkező rendőrök a helyszín közelében elfogták, intézkedés alá vonták, melynek során a férfi 

nem hagyta magát megbilincselni, a rendőrautó első szélvédőjét egyik kezén a bilinccsel, több 

alkalommal, nagy erővel megütötte, melynek következtében több helyen betört az üveg, illetve 

az autó vezetőülés felőli ajtókilincsét is kitörte. A vádlott csak a földrevitelét követően, többszöri 

rendőri felszólítást követően nyugodott meg. A bűncselekmény 455.000,- Ft rongálási kárt 

eredményezett. 

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

fegyházbüntetésre 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 

 
2021.02.02. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
szexuális kényszerítés 

bűntettének kísérlete 

2021.02.02. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2018. október 30-án kora este egy komáromi buszmegállóban a buszra várakozó 

sértetthez lépett úgy, hogy közben a kezében volt a nemi szerve. A férfi érthetetlenül elkezdett 

magyarázni a sértettnek, tőle kb. 20 cm távolságra. A vádlott ezt követően megfogta a sértett vállát 

és egy határozott mozdulattal maga felé rántotta, hogy a nemi szerve felé közelítse. A sértett 

elütötte a vádlott kezét és meglökte őt a vállánál, hogy távolabb kerüljön tőle, majd felszállt az 

érkező buszra. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Közokirat hamisítás bűntette 2021.02.02. 10:30 

Az ügy lényege: 
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A vádlottat 2019. január 22-én az M1-es autópályán közúti ellenőrzés alá vonták. A férfinél 

személyazonosításra alkalmas okmány nem volt, ezért az adatait bediktálás alapján rögzítették, 

aminek során az őt igazoltató rendőröknek magát valótlanul más személynek adta ki és az ő 

adatait (születési hely és idő) adta meg. Tekintettel arra, hogy a bediktált adatok egyeztek a 

nyilvántartásban szereplőkkel, de azok fényképet nem tartalmaztak, a vádlottat a járőrök a 

hivatalos helyiségükbe előállították. Az újabb egyeztetések során ismét megerősítést nyert, hogy 

a vádlott által bediktált adatok a valóságnak megfelelnek, így az előállítás végrehajtásáról készült 

rendőri jelentésbe valótlanul az került, hogy a bediktált személlyel szemben volt rendőri 

intézkedés, illetve a vádlott az erről készült igazolást és a szabálysértést tudomásul vevő 

nyilatkozatot is a bediktált személy nevében írta alá. 

A közúti ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a bediktált személy nem rendelkezik érvényes 

jogosítvánnyal, az autó műszaki érvényessége lejárt és azt a forgalomból ideiglenesen kivonták, 

erre tekintettel vele szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést tett, a feljelentés alapján a 

Nyíregyházi Rendőrkapitányság a férfit jogerősen 110.000.- forint pénzbírsággal sújtotta és 6 

hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől. 

A vádlott a hamis adatok bediktálásával közreműködött abban, hogy a rendőri szervek által 

készített, a szabálysértési eljárás menetébe illeszkedő közokiratokba a saját neve és adatai helyett 

valótlanul egy másik férfi adatai kerüljenek, tudva arról, hogy ezzel a férfi ellen szabálysértési eljárás 

lefolytatására kerül sor. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2021.02.02. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Garázdaság bűntette 2021.02.02. 13:00 

Az ügy lényege: 

A sértett 2020. január 12-én egy bábolnai lakóépület előtt gépkocsit szerelt, amikor a ház előtti 

parkolás miatt szóváltás alakult ki közte és a lépcsőházban lakó vádlott élettársa között. A vita 

hevében az ittas állapotú sértett megragadta és kabátjánál fogva meglökte a hölgyet, aki ezután 

felhívta a vádlottat és beszámolt neki a történtekről. A nő ezután gépkocsival a vádlottért ment, 

akivel együtt visszament az ingatlan elé. A vádlott kiszállt a gépkocsiból, és a kezében egy 

teleszkópos, fémből készült, ún. viperabottal a sértettre támadt és egy alkalommal a fején 

megütötte, melynek következtében a sértett a földre esett. A vádlott tovább folytatta a sértett 

bántalmazását, és a viperabottal a földön fekvő sértett lábára, oldalára, karjára egy-egy ütést mért. 

A sértettnek sikerült elkapnia a viperabot végét, amely ennek következtében kettétörött. A vádlott 

ezt követően, a földről éppen felálló sértettet ököllel ismét megütötte. 

A vádlott bántalmazásának következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló törést szenvedett el. 

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

börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2021.02.05. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2021.02.05. 08:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott élettársi kapcsolatából 2003-ban született a sértett. Miután élettársi kapcsolatuk 

megszakadt, 2007-2018 között a sértettet a vádlott nevelte. 

A vádlott különösen 2017. szeptemberétől kezdődően elhanyagolta a sértettet, nem segített a 

tanulásban neki, nem tájékozódott az iskolai teljesítménye iránt, amikor kiderült, hogy a sértett a 

2017-2018-as tanévben félévkor öt, évvégén pedig két tantárgyból megbukott, nem beszélt vele, 

közönyösen állt hozzá. Nem tartotta az iskolával a kapcsolatot, akkor sem ment be az 

osztályfőnökhöz, amikor ezt kifejezetten kérték tőle A továbbtanuláshoz szükséges iratot sem írta 

alá, amivel a sértett továbbtanulását is veszélyeztette. 

A vádlott a családi konfliktusokat agresszíven kezelte, a sértettet szidalmazta, több alkalommal 

megpofozta, nyakánál fogva falhoz nyomta. A vádlott magatartása miatt a sértett marginális, 

szeretetlen helyzetben élt, ahol az igényei, érzései, szükségletei nem érvényesültek. 

A vádlott 2018. augusztus 30. és 2018. október 29. napja közötti időszakban vagyon elleni 

bűncselekményeket követett el, amely helyszínekre magával vitte a sértettet is. A sértett – aki 

egyébként a lopások elkövetésének idején a 14. életévét alig haladta meg, a bűncselekményeket 

a vádlottól való félelem és megfelelési kényszer hatása alatt követte el.  

A sértett 2019. januárjában nagynénjéhez költözött. 

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

börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, illetve rendelje el egy korábbi felfüggesztett 

szabadságvesztés végrehajtását. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2021.02.05. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Csalás bűntette 2021.02.05. 09:00 
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Az ügy lényege: 

A vádlott nő 2019. májusában egy társkereső oldalon felvette a kapcsolatot a sértettel, aki 

bemutatkozó szövegében nyilvánvalóvá tette, hogy komoly kapcsolatra, családra és gyermekre 

vágyik. A vádlott ezt követően anyagi haszonszerzés reményében igyekezett a sértett bizalmába 

férkőzni.  

A vádlott valótlanul azt állította magáról, hogy a „klinikákon” dolgozik, most jár az orvosi 

egyetemre, több nyelven beszél, 3 diplomája van, egyedül neveli a két gyermekét és a lánya most 

kezdi a jogi egyetemet. A vádlott által előadottak nem fedik a valóságot, mivel a vádlott jelenleg 

még érettségivel sem rendelkezik. A sértett érzelmileg közel került a vádlotthoz, akit az 

édesanyjának is bemutatott, illetőleg intim együttlétre is sor került közöttük. A vádlott az 

együttlétet követően arra kérte a sértettet, hogy az orvosi tanulmányaira adjon neki 250.000,-Ft-

ot, mely összeget a sértett át is utalta a nő részére. A vádlott ezt követően azt állította a sértettnek, 

hogy gyermeket vár tőle, ami nem volt igaz, majd arra is rávette a sértettet, hogy házasodjanak 

össze és nyissanak közös bankszámlát. 

A sértett a megtakarított 1.650.000,-Ft-ját egy bankszámlán tartotta, amihez hozzáférést 

engedélyezett vádlott részére. A vádlott a további jogtalan haszonszerzés érdekében ezt követően 

is folytatta a sértett megtévesztését, majd a sértett tudta nélkül 1.100.000 Ft-ot és később 297.000 

Ft-ot vett fel jogtalanul a bankszámláról, mely összegeket saját célra fordította.  

A vádlott a megtévesztéssel összesen 1.647.000,-Ft összegű kárt okozott a sértettnek, amely nem 

térült meg. 

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