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2021.09.21. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.09.21. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2020. évtől segédmunkásként felújítást végzett az esztergomi családi 

házban, így ott helyismerettel rendelkezett, látta, hogy az értékkel bíró tárgyakat hol 

tárolják, és milyen módon lehet bejutni az ingatlanba. A felújítás alatt álló ingatlan bejárati 

kapuját nem lehetett kulcsra zárni, hanem egy megbeszélt helyen tartották a kilincset, 

amely segítségével dolog elleni erőszak nélkül lehetett bejutni az udvarra. A férfi 2020. 

március 19-ét megelőző napokban a felújítási munkák ideje alatt részben munkaidőben, 

részben azt követően több alkalommal, heti rendszerességgel tulajdonított el értékes 

porcelán tárgyakat, festményt összesen 82.740 forint értékben. Ugyanebből a családi 

házból egy másik sértett tulajdonát képező szerszámgépeket is eltulajdonított a férfi, 

összesen 162.500 forint értékben. 

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

börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra, 119.990 forint összegű vagyonelkobzásra ítélje, 

valamint egy korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is rendelje 

el. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.09.21. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kapcsolati erőszak 

bűntette 

2021.09.21. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi és a nő házassága megromlott, ezért a férfi 2019. májusban 

elköltözött a tokodi ingatlanból. A férfi 2019. június 07-én 21 óra 30 perc körül megjelent a 

nő lakóhelyén és a kerítésén átmászva bement a házba. A nő felszólította a férfit, hogy 

hagyja el az ingatlant, aki ennek nem tett eleget, hanem megrúgta és pofon ütötte a 
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feleségét. A férfi azután hagyta el az ingatlant, hogy a nő kiabálni kezdett. A férfi 2019. 

június 08-án telefonon azzal fenyegette meg sértettet, hogy megöli őt. 

A férfi kezdeményezésére 2020 februárjában a házastársak kibékültek, de találkozásukkor 2 

alkalommal az ittas férfi féltékenységében felpofozta a nőt, aki a radiátornak esett és a 

szemét beütötte. 

A sértett 2020. május 12-én a férfihez költözött. Az ittas és féltékeny férj 2020. május 15-éről 

16-ra virradóan a nőt többször pofon ütötte, majd kérlelte a sértettet, hogy bocsásson meg 

neki, a nő azonban közölte, hogy elhagyja őt, mire a férfi lefejelte feleségét, a székről 

lelökte, többször megütötte és megrúgta. A sértett ezen bántalmazás következtében nyolc 

napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség magánlaksértés vétsége és zaklatás bűntette, 1 

év múlva pedig testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt nyújtott be 

vádiratot. Indítványozta, hogy a bíróság a 2 ügyet egyesítse, 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 

 
 
 
2021.09.21. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.09.21. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott nő 2018. június 6. napja előtt tiltott 

teljesítményfokozó szert szerzett meg, amelyet a szabadságvesztését töltő párjának a 

büntetés-végrehajtási intézetbe akart eljuttatni. A nő a szert tartalmazó anyagot porrá 

darálta, majd azt három testápolóba keverve tatabányai lakása hűtőszekrényében tárolta. A 

nő egy másik alkalommal Tatabányán 15 darab amfetamin származékot tartalmazó 

tablettát szerzett be a másod- és harmadrendű vádlott segítségével azért, hogy a 

tablettákat később bejuttassa párjának a börtönbe. A nyomozó hatóság a kábítószert 

tartalmazó tablettákat a nő lakásán lefoglalta. 

A negyedrendű vádlott a vele szemben 2018. június 7. napján foganatosított rendőri 

intézkedést megelőző napokban kannabiszt tartalmazó anyagot, valamint kokaint 

tartalmazó anyagot szerzett meg, amelyeknek egy részét tatabányai lakóhelyén 

elfogyasztotta. 
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A negyedrendű vádlott a testvére részére is engedélyezte a szobájában tárolt kannabiszt 

tartalmazó növényi anyagmaradványból való elvételt, fogyasztást. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az I.r. és a II.r. 

vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre, a IV.r. vádlottat felfüggesztett fogházbüntetésre, 

míg a III.r. vádlottat börtönbüntetésre ítélje 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 

 
 
 
2021.09.23. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
önbíráskodás bűntette 2021.09.23. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértettnek tartozása volt a vádlottak felé és a tartozás kiegyenlítésére 

kábítószert ígért, azonban ehelyett egy MSM nevű anyagot adott át részükre. A vádlottak 

emiatt úgy döntöttek, hogy a sértettet „megleckéztetik”, követelésük érvényesítése 

érdekében megverik.  

A vádlottak 2020. július 19-én az esti órákban rávették a sértettet, hogy autóval menjen velük 

a Komárom határában lévő földútra. A másod- és a harmadrendű vádlott a gépkocsiból 

kihúzta a sértettet, akit testszerte ütlegeltek és 10.000 forintot, valamint egy telefont 

követeltek tőle. Eközben az elsőrendű vádlott nő a telefonjával rögzítette az eseményeket és 

azt mondta a sértettnek, hogy „könyörögj az életedért!”, valamint a társait bíztatta. A két férfi 

egy gödörbe nyomta sértettet, akinek a szájába trágyát és a sértett által előzőleg adott fehér 

port töltötték, majd nagy erővel, testszerte megütötték, megrugdosták, melynek 

következtében a sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okoztak, illetve a szemtájékot 

ért behatás alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására is. 

A vádlottak ezenkívül a sértettől elvettek 6.000 forint készpénzt, 1 baseball sapkát és egy 

70.000 forint értékű mobiltelefont. 

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 
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2021.09.24. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kifosztás bűntette 2021.09.24. 08:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019. nyarán Tatán és a Balaton partján lévő több településen 

surrant be ifjúsági táborokba, nyaralókba, ahonnan különböző értéktárgyakat tulajdonított 

el, több esetben az ott alvó sértettektől, hogy a maga és élettársa megélhetését ezekből 

biztosítsa, illetve egészítse ki. 

A 46 vádpontban rögzített károkozásból 1,3 millió forint nem térült meg. 

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

fegyházbüntetésre és a közügyek gyakorlásától tiltsa el.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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