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2021.09.13. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zsarolás bűntette 2021.09.13. 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 azt 

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: Tárgyalás, melyen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.09.15. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2021.09.15. 12:30 

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 
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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, melyen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.09.15. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rablás bűntette  2021.09.15. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő sértettek 2020. október 18. napján Oroszlányon 

gyalogosan közlekedtek, amikor a szintén ittas állapotban lévő vádlott eléjük lépett, 

feltartóztatta őket és a készpénzük, értékeik átadására szólította fel őket. A sértettek közölték 

a vádlottal, hogy nincs náluk pénz, mire a vádlott legalább három alkalommal, ököllel 

megütötte az egyik sértettet, aki ennek hatására a földre került. Ekkor a zsebeit átkutatta, 

azonban készpénzt, értéket nem talált. Ezt követően a másik sértettet is ököllel arcon ütötte, 

aki ennek következtében szintén a földre esett. Az ittas állapota miatt a bűncselekmény 

elhárítására korlátozottan képes sértett zsebeit is átkutatta, onnan magához vette a Nokia 

gyártmányú, 14.000 forint értékű mobiltelefon-készülékét a benne lévő 1.990 forint értékű 

SIM kártyával együtt, majd távozott a helyszínről.  

A sértettek a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek 

el. 

 

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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2021.09.16. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.09.16. 08:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az egyéni vállalkozóként dolgozó dorogi férfi munkaviszonyban alkalmazott 

egy férfit, akivel 2018. tavaszán megállapodott abban, hogy az amfetamin beszerzését 

finanszírozza, az alkalmazott a kábítószert megvásárolja, majd értékesíti, a hasznon pedig 

osztoznak. Az alkalmazott férfi az így beszerzett kábítószert további kilenc fogyasztónak 

értékesítette. Az egyéni vállalkozó férfi 2018. áprilisától 2019. márciusáig kábítószer 

értékesítéséből 1.100.000 forintra tett szert. Az így értékesített kábítószer a csekély 

mennyiség felső határának 1200 %-a, a jelentős mennyiség alsó határának 60 %-a. 

Az értékesítésbe további személyek is bekapcsolódtak, ketten gépkocsival szállították a 

kábítószert a megadott helyszínekre, az egyik férfi a kiszállított kábítószer árán felül 500 

forintot számolt fel az értékesítés során, a másik sofőr az értékesített kábítószer vételárából 

kapott díjazást megbízójától.  

A két férfi 2019. februárjától közösen, azonos forrásból szerzett be nagyobb mennyiségű, 

alacsonyabb árú kábítószert, majd azt vevőkörük számára eladták, a fogyasztókat egymáshoz 

irányították. 

Az egyik férfi élettársa is több alkalommal jelen volt a kábítószerek átadásánál, a 

telefonhívásokat fogadta, a megrendeléseket közvetítette, valamint adminisztrálta a 

folyamatot. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.09.16. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2021.09.16. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019. március 16-án személygépkocsit vezetett a 10-es számú 

főúton, Tokodaltáró felől Dorog irányába, a gépkocsiban még négyen utaztak.  
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A sofőr utolérte a több járműből álló kocsisort, amelynek előzésébe kezdett olyan 

útszakaszon, ahol az tilos. A vádlott a járműforgalom elől elzárt területre hajtott, az adott 

útszakaszra megengedett 90 km/óra sebesség helyett, 130 km/óra sebességgel haladt. 

A záróvonal átlépésével végrehajtott előzés során a férfi késedelmesen észlelte, hogy az 

előzéshez igénybe vett, a haladási iránya szerinti bal oldali forgalmi sávban szabályosan, 

mintegy 50 km/óra sebességgel közeledik felé egy személygépkocsi. A vádlott fékezett, és a 

járművét jobbra kormányozta, azonban sávjába visszatérni nem tudott. A szembejövő 

vétlen sofőr az ütközés elhárítása érdekében jobbra kormányzott, azonban a gépkocsi eleje 

nekiütközött a vádlott által vezetett személygépkocsinak. Az ütközés hatására a vétlen 

személygépkocsi az útpadkára sodródott és a szalagkorlátnak ütközött. A gondatlan sofőr 

által vezetett személygépkocsi lesodródott az úttestről, és egy fának ütközött. 

 A balesetben a vétlen sofőr nyolc napon túl gyógyuló bordatörést, gyermekkorú utasa, 

valamint a gondatlan sofőr két utasa nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.  

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

felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint pénzbüntetésre és tiltsa el hosszabb időre a közúti 

járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.09.17. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2021.09.17. 08:00 

Az ügy lényege: 

Az büntetett előéletű vádlottak, 2019. október elején egy esztergomi múzeum által bérelt 

raktárhelyiségbe a lakatpánt eltávolításával behatoltak és onnan régészeti leleteket, valamint 

azok tárolására szolgáló polcrendszereket vittek magukkal, összesen 287.452 forint értékben. 

A vádlottak által eltulajdonított tárgyakból lefoglalással 125.382 forint megtérült. A le nem 

foglalt polcokat a másodrendű vádlott értékesítette, az ebből származó bevételt elköltötte. 

 

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 

 
 
 
2021.09.17. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lőfegyverrel/lőszerrel 

visszaélés bűntette 

2021.09.17. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi ismeretlen körülmények között engedély nélkül megszerzett egy 6 

mm űrméretű, sorozatszám nélküli működőképes pisztolyt. A vádlott 2019. augusztus 3-án 

Esztergomban, a Palatinus tó partján magánál tartotta a lövés leadására alkalmas lőfegyvert, 

azt tőle rendőri intézkedés közben vették el.  

A férfi büntetett előéletű, őt a bíróság 2017-ben garázdaság vétsége és más bűncselekmény 

miatt, mint többszörös visszaesőt 8 hónap börtönbüntetésre ítélte. 

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 

 
 
 
2021.09.17. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kapcsolati erőszak 

bűntette  

2021.09.17. 12:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi ittas állapotban rendszeresen veszekedett élettársával, szidta őt és azzal 

fenyegette, hogy elvágja a torkát. A férfi 2018-ban négyszer bántalmazta élettársát. 

Szeptember 1-jén tokodi otthonukban gumibottal verte meg, majd a földre került nőt 

megrugdosta. 2018. október 7-én a vádlott nem volt elégedett a vacsorával, ezért a nőt az 

ágyra szorította, az ujjait feszegette és azzal fenyegette meg, hogy elvágja a nyakát, ha 

feljelentést tesz. A sértettnek ekkor eltörött a bal keze. 2018. október 25-én azért veszekedett 

élettársával, mert nem volt elegendő alkohol otthon. A férfi felpofozta a nőt, aki félelmében 

a konyhaasztal alá bújt. Később a férfi egy ajtólapot csapott rá a sértettre, aki az udvarra is 

követte a férfit, hogy kibékítse, azonban a férfi egy halkiemelő háló nyelével fejen ütötte.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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