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2021.09.07. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
fegyveresen elkövetett 

garázdaság bűntette 

2021.09.07. 08:30 

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: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.09.07. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Garázdaság bűntette 2021.09.07. 09:00 

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 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


ennek következtében kettétörött. A vádlott ezt követően, a földről éppen felálló sértettet 

ököllel ismét megütötte. A bántalmazások következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló 

csukló kéztőcsont törést szenvedett el. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a megkezdett bizonyítás folytatása várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.09.07. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.09.07. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű két férfi olyan gépjárműveket keresett, amelyek 

„munkásautók" voltak, így bennük nagy valószínűséggel szerszámokat, kisgépeket tároltak.  

A vádlottak gépjárművel jutottak el az ötletszerűen kiválasztott helyszínekre, ahol a sofőr 

figyeléssel biztosította a társa lopását, aki az eltulajdonított szerszámokat értékesítette. 

A vádlottak táti, lábatlani és nyergesújfalui gépkocsikból loptak, két esetben azok hátsó ajtaja 

nyitva volt. A nyergesújfalui lopásnál a tettes a gépjármű oldalsó üvegét húzta el, azon 

keresztül nyitotta ki a tolóajtót. Ebből a gépkocsiból 863.600 forint értékben loptak el 

különféle szerszámokat. A táti lopással 109.500 forint, a lábatlani lopással 74.000 forint kárt 

okoztak a sértetteknek.  

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

végrehajtandó börtönbüntetésre, pénzbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.09.09. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Felfegyverkezve elkövetett 

rablás bűntette 

2021.09.09. 08:30 

Az ügy lényege: 
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A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2015. február 2-án 17 óra 40 perc körüli időben az 

oroszlányi dohányboltba bement, az eladó felé egy kést tartott és őt a bevétel átadására 

kényszerítette. A sértett 48.000 forintot adott át a férfinak, aki a pénzzel együtt távozott az 

üzletből. 

A nyomozó hatóság az eljárást 2015-ben felfüggesztette, mert a gyanúsított külföldön 

ismeretlen helyen tartózkodott. Ezt követően ismertté vált az elkövető külföldi tartózkodási 

helye, ezért a nyomozási bíró 2020. október 14-én európai elfogatóparancsot bocsátott ki, 

melyet követően a német hatóságok a férfit elfogták és átadták a magyar hatóságoknak. 

A vádlott a büntetőeljárás során a sértettnek okozott kárt megtérítette. 

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

 
 
2021.09.10. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak bűntette 

2021.09.10. 08:00 

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 
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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 

 
 
2021.09.10. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Nagyobb kárt okozó csalás 

bűntette 

2021.09.10. 10:00 

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: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

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

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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