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2021.05.10. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zsarolás bűntette 2021.05.10. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a két férfi 2016. és 2019. között legalább 15 alkalommal, Kisbér területén egy 

sértett férfitől alkalmanként 10.000 Ft feletti összeget követelt. Abban az esetben, ha a sértett 

nem teljesítette a követelésüket, akkor megfenyegették, megverték. Egy alkalommal az 

ígérték a sértettnek, hogy elviszik Budapestre, ahol megkapja – a valójában nem is létező – 

tartozását. Ezt követően 30.000 forintot kértek a sértettől a Budapestre történő utazás 

költségéül, azonban a lakóhelyének közelében kitették azzal, hogy majd visszamennek érte, 

ami nem történt meg, így Budapestre sem vitték el. 

Az elsőrendű vádlott 2017. nyár végén egy kisbéri sértett lakásában 10.000 forintot kért 

kölcsön. Miután közölte a sértett, hogy nincs pénze, a vádlott azzal fenyegette meg, hogy 

amennyiben nem ad pénzt, akkor ne találkozzanak az utcán, mert megveri, kezét-lábát 

összetöri. A sértett félelmében átadott 10.000 forintot a férfinak, valamint el is költözött 

kisbéri lakóhelyéről.  

 

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

börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.05.13. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.05.13. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi, aki maga is kábítószer fogyasztó, a 2020. április 20-án történt 

elfogását megelőző több, mint egy év alatt rendszeresen vásárolt kannabiszt azért, hogy azt 

Tatabánya területén értékesítse ismerősei részére, az így szerzett bevételből jövedelmét 

kiegészítse.  
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A férfi csomagkézbesítőként dolgozott, előfordult, hogy ezt felhasználva adta át a kábítószert 

a vásárlóinak. Elfogásakor közel 20 gramm, a lakóhelyén pedig további 272 gramm növényi 

törmeléket találtak a rendőrök. 

 

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 

 
 
 
2021.05.13. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csoportosan elkövetett 

rablás bűntette 

2021.05.13. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a sértettnek fuvarra volt szüksége, ezért 2020. január 10-én egy ismerősön 

keresztül megállapodott a másodrendű vádlottal abban, hogy másnap őt elviszi Komáromba. 

2020. január 11-én éjjel a vádlottak a sértettel egy ászári benzinkútra hajtottak, hogy a sértett 

által fizetendő 10.000 forintos fuvardíjból tankoljanak. Útközben azonban vita alakult ki a 

vádlottak és a sértett között, mivel a sértett 2 ismerősét is magával akarta vinni Komáromba, 

akik már nem fértek volna be az autóba, ezért a sértett arra kérte az elsőrendű és a 

harmadrendű vádlottat, hogy szálljanak ki az autóból. Mivel az elsőrendű vádlott ezt nem volt 

hajlandó teljesíteni, a sértett közölte a vádlottakkal, hogy akkor ő sem megy velük 

Komáromba. A vádlottak ekkor felszólították a sértettet a 10.000 forintos fuvardíj 

megfizetésére, amelyet a sértett nem tudott teljesíteni, mivel nem volt nála készpénz. Az 

elsőrendű vádlott elővett egy kést, a sértett nyakához szorította és felszólította a férfit, hogy 

pakoljon ki a zsebéből, 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 vádlottak azt mondták a sértettnek, hogy ha nem ad 

nekik 10.000 forintot, nem adják vissza a telefonját. A megfélemlített sértett felajánlotta, hogy 

az édesanyjától készpénzt és szeszesital tud szerezni, ezért a vádlottak a sértett édesanyjához 

vitték őt. A sértett bement a házba és értesítette a rendőrséget. Mivel a sértett nem jött ki, a 

vádlottak a férfi mobiltelefonjával együtt elhajtottak. A 92.200 forint értékű készülék a 

nyomozás során nem volt felderíthető. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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2021.05.13. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
halált okozó testi sértés 

bűntette 

2021.05.13. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a közepes-súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt lévő vádlott 2020. 

április 18. napján 20 óra körül, Tatabányán italozott és munkáról beszélgetett 3 férfivel. A 

vádlott ekkor közölte az egyik férfivel, hogy nem fog neki munkát adni. Ezt követően a férfi 

elment, majd öt perccel később a sértettel érkezett vissza. 

Az alkoholos befolyásoltság alatt lévő sértett trágár módon szidalmazni kezdte a vádlottat, 

fenyegette, hogy megüti.  A sértett fellépésére a vádlott nem reagált, a sértett ennek ellenére 

egy alkalommal ököllel arcon ütötte őt. Az ütéstől a vádlott az egyensúlyát vesztette, az arcán 

zúzódással járó 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.  

A vádlott hirtelen, gyors mozdulattal a tőle 3-4 méterre lévő, további fenyegető kijelentést, 

mozdulatot nem tévő sértetthez lépett, és azért, hogy az őt ért sérelmet megtorolja, egy 

alkalommal könyökkel, nagy erővel arcon ütötte. A sértett az ütéstől magatehetetlenül 

hátrafelé, a kőtámfalhoz, majd a földre esett. A vádlott a már földön fekvő, magatehetetlen, 

így védekezni nem tudó sértett bántalmazását folytatta, még legalább három alkalommal, 

nagy erővel, ököllel az arcán megütötte. Amikor a vádlott a sértett bántalmazását 

abbahagyta, a másik 2 férfi elhúzta a vádlottat a sértett mellől.  

A sértett a bántalmazás következtében még a cselekmény helyszínén elhunyt.  

 

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

börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.05.14. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

2021.05.14. 09:00 

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. 
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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. 

A bíróság a 2021. március 5. napján tartott előkészítő ülésen elrendelte az elsőrendű 

vádlotthoz kapcsolódó másik ügy jelen ügyhöz egyesítését. 

Az egyesített ügy vádirata szerint az elsőrendű 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: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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