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2021.05.31. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
embercsempészés bűntette 2021.05.31. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2020. november 20-án 05.00 órát megelőzően a két férfi egy német 

honosságú személygépkocsiba felvett 9 szír és 1 palesztin személyt, akik Magyarország 

területén tartózkodásra jogosultak nem voltak, Szerbia felől lépték át a magyar határt. 

A két moldáv férfi a migráns személyekkel Magyarország déli határától, Ausztria felé az M1 

autópályán haladt. A gépkocsit 05.00 órakor az M1 autópályán, Tata közelében rendőri 

ellenőrzés alá vonták és a személygépjármű utasterében öt, a csomagtartójában is öt 

migránst leltek fel.   

A két férfi letartóztatását az ügyészség indítványára 2020. november 22-én rendelte el a 

bíróság. 

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

bűncselekmény elkövetését beismerik, úgy a bíróság ítélje őket börtönbüntetésre és utasítsa 

ki őket az országból. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.05.31. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
embercsempészés bűntette 2021.05.31. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2021. január 02-án 23 óra 30 percet megelőző órákban Magyarország 

déli határszélén, egy tanyán a román honosságú személygépkocsiba felvett 8 szír 

állampolgárt - akik Magyarország területén tartózkodásra jogosultak nem voltak - azért, hogy 

őket Ausztriába szállítsa.   
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A rendőrök 23 óra 30 perckor az M1 autópálya Győr felé vezető oldalának 93 km-szelvényénél 

ellenőrzés alá vonták a személygépkocsit, amelyben a 6 felnőtt és a 2 kiskorú migráns 

személyt az utastérben, illetve a csomagtérben megtalálták. 

A férfi letartóztatását a bíróság 2021. január 4-én rendelte el.  

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

bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy a bíróság ítélje őt börtönbüntetésre, tiltsa el a 

közügyek gyakorlásától és utasítsa ki az országból. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.05.31. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
felfegyverkezve elkövetett 

személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

és más bűncselekmények 

2021.05.31. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott négy társával 2017. március 27-én hajnali kettő óra körül egy tatai családi házba tört 

be. A garázsból nyíló szerszámtároló redőnyét felhúzták, a szúnyoghálót levágták, az 

ablaküveget beégették, majd az ablakkeretet befeszítették. Az elkövetők sötét ruhát, 

símaszkot viseltek, a hálószobában a sértetteket, azaz egy férfit, két gyermeket és egy nőt 

gyorskötözővel megkötöztek. Az egyik elkövető a megkötözött családot őrizte, miközben 

társaik a lakásban értékek után kutattak. A másik férfi a sértett nőtől céges iratok és a házban 

lévő pénz átadását követelte, miközben azzal fenyegette meg, hogy bántalmazni fogja. Az 

egyik férfi a megkötözött férfit ököllel többször megütötte, gyermekei megölésével 

fenyegette, miközben az értékek átadását követelte. Ugyanez a férfi az egyik gyermek ujját 

késsel szurkálta, ezzel akarta rávenni a sértett férfit az értékei átadására. Az elkövetők végül 

a családot egy alagsori szobába zárták, ahol az ajtó belső kilincsét eltávolították, majd a lakás 

helyiségeit átkutatták, a házból ékszereket, forint, euró és angol font készpénzt, nagy értékű 

órákat tulajdonítottak el.  

Az ékszerek és órák együttes értéke: 5.819.976 forint, az eltulajdonított készpénz összértéke 

1.885.522 forint.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen perbeszéd várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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2021.06.01. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
pénzmosás bűntette és más 

bűncselekmények 

2021.06.01. 10:00 

Az ügy lényege: 

A NAV feljelentése alapján indult ügyben a vádlott egy hamisított szlovák személyi 

igazolvánnyal, magát az igazolványban feltüntetett személynek kiadva 2018. április 12-én 

bankszámlaszerződést kötött egy esztergomi bankfiókban. Ismeretlen személy 2018. május 

2-át megelőzően egy cseh gazdasági társaságot megtévesztett, azt állította valótlanul, hogy 

az általa képviselt olasz cég bankszámlaszáma megváltozott. Az ismeretlen személy e-mail 

üzenetben az esztergomi bankfiókban nyitott bankszámlaszámot adta meg a cseh cégnek, és 

azt kérte, hogy egy meghatározott áruszállítás ellenértékét az általa megjelölt új 

számlaszámra utalják.  

A cseh cég 2018. május 2-án 11.897 eurót utalt el egy brókercégen keresztül az esztergomi 

bankszámlaszámra abban a téves feltevésben, hogy az az olasz cég bankszámlája.  

Ezt követően a vádlott az esztergomi bankszámlához tartozó bankkártyát átadta 

bűntársának, egy nőnek, aki 2018. május 2-án és 3-án több részletben, összesen 1.000.000 

forintot vett fel a számláról egy esztergomi ATM-en keresztül. 

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

felfüggesztett szabadságvesztésre, valamint pénzbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.06.01. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2021.06.01. 12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2019. december 5-én a Budapest Déli Pályaudvar 

és Oroszlány között közlekedő személyvonaton utazott, menetjegyét a szerelvényen 

Alsógalla vasútállomásig váltotta meg a jegyvizsgálótól. Alsógalla vasútállomásra érkezve a 

jegyvizsgáló felszólította a férfit a vonat elhagyására. 
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Ekkor a férfi a sértettet szidalmazta, majd egy alkalommal nagy erővel mellkasánál fogva 

meglökte, ezért a jegyvizsgáló egy utas ölébe esett. A vádlott ezt követően a szerelvény ajtaja 

felé indult, őt követte a sértett, akit a vádlott egy alkalommal leköpött, ezután szállt le a 

vonatról.  

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

börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.06.01. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás bűntette 2021.06.01. 13:00 

Az ügy lényege: 

A Komáromi Járási Ügyészség három vádiratot nyújtott be egy nővel szemben, aki egy hazai 

bank fiókja kirendeltségének vezetőjeként 2002-2013 között folytatólagosan, jelentős 

értékre, üzletszerűen követett el sikkasztást, és ezzel több, mint huszonkettőmillió forinttal 

károsította meg munkáltatóját.  

A vádlott egy hazai bank egyik fiókjánál vezetőként dolgozott. Vezetői feladatai mellett 

rendszeresen eljárt pénztárosként, önálló jogkörrel kezelte a betétesek pénzforgalmát, 

valamint takaréklevelekkel kapcsolatos ügyintézést is végzett.  

A vádlott az ügyintézői azonosítóját használva a bank számítógépes rendszerében az érintett 

ügyfelek tudta nélkül, az ügyfelek részére kiállított takaréklevelek beváltását színlelve 

készpénzkifizetéseket rögzített, majd az adott pénzösszeget a banki ügyintézés során, a 

kizárólag általa használt pénztároló kazettájából a nap folyamán jogtalanul kivette és 

eltulajdonította.  A napvégi pénztárzáráskor a rendszer adatai eltérést nem mutattak.  

A bank az ügyfelek irányában anyagi felelősséggel tartozik, ezért az ügyfeleket, illetve azok 

örököseit kártalanította. 

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 
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2021.06.02. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Garázdaság vétsége 2021.06.02. 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: Folytatólagos tárgyalás, melyen tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.06.03. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
fegyveresen elkövetett 

garázdaság bűntette 

2021.06.03. 08:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi és a sógora egy korábbi családi konfliktus miatt rossz viszonyban 

voltak egymással, emiatt a vádlott testvére és a sógora is sokat veszekedtek. A vádlott 2020. 

november 28-án délelőtt Sárisápon összetalálkozott testvére gyermekével, aki elmondta neki, 

hogy a szülei megint a vádlott miatt vesztek össze. A férfi magához vette az engedéllyel tartott 

gáz – és riasztófegyverét, ezt követően a testvérével és annak családjával találkozott az egyik 

sárisápi buszmegállóban azért, hogy elutazzanak a nagyszülőket meglátogatni. A vádlott 

sógora gépkocsival utánuk ment, majd amikor meglátta őket a buszmegállóba, kiszállt a 

gépjárműből és a vádlott felé indult, aki elővette a fegyvert, és kilenc alkalommal célzott lövést 

adott le sógorára. 

A férfinek sérülése nem keletkezett, azonban a vádlott erőszakos magatartásától a 

buszmegállóban várakozók megijedtek. 

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

felfüggesztett börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.06.04. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Nagyobb kárt okozó csalás 

bűntette 

2021.06.04. 08:00 

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, orvosi egyetemre jár, 

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 

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 

forintot, 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 forintját egy bankszámlán tartotta, amihez hozzáférést 

engedélyezett a vádlott részére. A vádlott a sértett tudta nélkül 1.100.000 forintot, majd 

297.000 forintot vett fel jogtalanul a bankszámláról, mely összegeket saját célra fordította.  

A vádlott a megtévesztéssel összesen 1.647.000 forint 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 

 
 
2021.06.04. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak bűntette 

2021.06.04. 11:00 
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Az ügy lényege: 

A vádlottak 2019. január 19-én korán reggel kábítószertől befolyásolt állapotban, az 

esztergomi buszvégállomáson buszra akartak szállni, de az műszaki hiba miatt nem indult. A 

buszon csak a sofőr és egy segítségére siető kollégája tartózkodott. A vádlottak erről nem 

tudtak, ezért kopogtak a busz ablakán, mire a buszban tartózkodó személyek kézjelekkel 

tudatták velük, hogy nem lehet felszállni. A két férfi ennek ellenére többször tenyérrel 

megütötte a busz első szélvédőjét, belefejeltek az ajtó üvegébe, közben hangosan 

szidalmazták a sofőrt. 

A buszon tartózkodó egyik férfi a vádlottak magatartása miatt értesítette a rendőrséget, míg 

másikuk (a sértett) kinyitotta a busz ajtaját és közölte a vádlottakkal, hogy a busz nem indul 

el, nem szállhatnak fel rá. A tájékoztatás ellenére a másodrendű vádlott megpróbált felszállni, 

mire a sértett elállta az útját. A másodrendű vádlott erre a sértett felé ütött, aki próbálta 

védeni magát. A sértett leszállt a buszról, a vádlottak pedig tovább szidták őt, leköpték és 

próbálták megütni. A sértett az ütések egy részét elhárította, de a vádlottaknak néhányszor 

sikerült őt háton, combon és karon eltalálni.  

Az incidenst látva egy másik buszvezető a sértett segítségére sietett, az elsőrendű vádlottat 

elhúzta a közeléből, aki erre visszafordult és vállon ütötte őt. 

A vádlottak ezt követően gyalog hazaindultak, de útközben egy másik parkoló buszba és 

néhány kerékpárba is többször belerúgtak. A két férfi végül visszafordult, mert a sérelmüket 

meg akarták beszélni a buszsofőrökkel. A műszaki hibás buszhoz visszaérve folytatták 

erőszakos magatartásukat, a buszsofőrökkel ordítoztak. Az elsőrendű vádlott ismét meg 

akarta ütni a sértettet, de elvesztette az egyensúlyát és tévedésből a forgalomirányítót ütötte 

fejen, aki épp a vádlottat igyekezett csillapítani. A férfi bocsánatot kért a nőtől, akinek 8 napon 

belül gyógyuló sérülést okozott. 

A helyszínre érkező rendőrök jelenlétében az elsőrendű vádlott egy alkalommal arcon ütött 

egy utast, aki a fenti eset alatt szintén nyugtatni próbálta a vádlottakat. 

 

Megjegyzés: 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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