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2021.03.01. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lőfegyverrel visszaélés és 

gyermek pornográfia 

bűntette 

2021.03.01. 08:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a tatabányai férfi 2019. szeptember 26-ig internetes oldalakról összesen 

13.119 darab, tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyeket ábrázoló pornográf 

tartalmú felvételt, ezek között 10.814 darab fotót, és 2.305 darab videofelvételt töltött le és 

tárolt különböző adathordozókon. A férfi 2019. augusztus 18. és szeptember 8. között 

mobiltelefonjával öt felvétel megosztásához szükséges linket emailben elküldött egy másik 

személynek, ezzel a felvételeket hozzáférhetővé tette.  

A vádlott ezenkívül a Tatabánya környéki erdőkben fémkereső segítségével engedély nélkül 

megszerzett és a lakásában tartott 12 darab lőszert.  

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

fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2021.03.01. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2021.03.01. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a férje 1995 óta éltek együtt szárligeti otthonukban. A férfi 

munkaviszonyban nem állt és italozó életmódot folytatott, emiatt közte és a vádlott között 

gyakoriak voltak a viták. A vádlott és a férje 2020. július 31-én az otthonukban tartózkodott, 

ahol a sértett egész nap italozott. 17 óra körüli időpontban vitatkozni kezdtek, a férj kiment 

a házból, a vádlott késsel a kezében utánament az udvarra, a sértett mögé lépett, majd 

hátba szúrta őt. 

A szúrást követően a nő kihúzta a kést a férfi hátából, visszavitte a házba és betette a 

mosogatóba. A sértett is bement a házba, a sebe vérzett, ezt látva a vádlott értesítette a 

mentőszolgálatot, valamint megpróbálta csillapítani a vérzését. A kiérkező mentőszolgálat 

kórházba szállította a férfit. 
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A sértett a vádlott szúrása következtében 8 napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülést 

szenvedett el.  

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

börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.03.02. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
testi sértés bűntette 2021.03.02. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2020. januárja óta élt külön a feleségétől, akinek a sértettel való új kapcsolatát a 

vádlott nem nézte jó szemmel, mert szeretett volna visszamenni a feleségéhez, aki hitegette 

is azzal, hogy ha megváltozik, visszafogadja, emiatt több konfliktus is volt közöttük.  

2020. május 3. napján 22 óra körül a vádlott ahhoz a tatai lakáshoz ment, ahol a különélő 

felesége és a felesége édesapja lakott. A nő nyitotta ki az ajtót, amin a vádlott szó nélkül 

berontott, majd egyenesen a szobába ment, ahol a sértett tartózkodott. A vádlott 

megkérdezte a sértettől, hogy mit keres ott, ezt követően rögtön ellökte a sértettet, aki 

hanyatt esett, majd bántalmazni kezdte a földön fekvő sértettet, többször ököllel megütötte 

a fejét, s lábbal is „rátalpalt”. A bántalmazásnak a nő édesapja vetett véget azzal, hogy a 

vádlottat elhúzta a sértettől és elküldte.  

A sértett a bántalmazás következtében a homlokának, valamint a jobb szeme és arca körüli 

lágyrészek zúzódását, a nyaki gerinc melletti lágyrészek kis hámsérülését, valamint 

agyrázkódást szenvedett el.  

Az elszenvedett sérülések 8 napon belül gyógyulóak, azonban a fejet ököllel ért ütés vagy 

rúgás, illetve „letalpalás” alkalmas volt 8 napon túl gyógyuló sérülés okozására is. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen ítélet nem várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.03.02. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
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közúti veszélyeztetés 

bűntette 

2021.03.02. 10:00 

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: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.03.04. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2021.03.04. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a nő egy kétszobás tatabányai tömblakásban nevelte négy gyermekét, ahol 

velük élt még a nő 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 nő az utóbbi években gyakran váltotta a partnereit, akikkel 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 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 

 
 
 
2021.03.04. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csoportosan elkövetett 

rablás bűntette 

2021.03.04. 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: Tárgyalás, mely további tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.03.05. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kiskorú 

veszélyeztetésének 

bűntette 

2021.03.05. 12:00 
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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 

 
 
 
2021.03.05. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.03.05. 12:30 

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. 
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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. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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