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2021.10.04. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
halálos közúti baleset 

okozásának vétsége 

2021.10.04. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019. december 17-én éjszaka személygépkocsit vezetett Tata lakott 

területén, a Május 1. úton a belső sávban. Előtte jármű nem haladt, ugyanakkor a külső 

sávban haladt egy másik gépjármű, ami megállt az úton kijelölt gyalogosátkelőhely előtt, majd 

az ott várakozó sértett részére biztosította az úttesten való átkelést. Ezt a vádlott nem észlelte 

és 65-73 km/órás sebességgel elütötte a zebrán áthaladó sértettet, aki ennek következtében 

nagy erővel a jármű elejére a szélvédőnek csapódott, majd az úttestre esett.  

A baleset során a gyalogos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét 

vesztette. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás, mely tanú és szakértő meghallgatásával folytatódik.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.10.05. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság vétsége 2021.10.05. 09:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019. november 1-jén egy esztergomi kocsma kerthelyiségében ittas 

állapotban elaludt. A pultosnő a férfit három alkalommal is felrázta, és megkérte, hogy ne ott 

aludjon. A vádlott ezt zokon vette, ezért a harmadik alkalommal megfogta és megrántotta a 

nő pólóját. Ekkor a nő segítségére sietett az egyik férfi vendég, aki közéjük állt. A vádlott 

lökdösni kezdte a férfit, aki igyekezett lefogni a vádlottat, hogy megakadályozza abban, hogy 

őt megüsse. Két másik férfi vendég is próbálta a dulakodó férfit lefogni. A vádlott az egyik 

férfit egy üveg hamutartóval fejbe dobta, ezután ököllel is meg akarta ütni, de a sértett 

elhajolt. Az ittas vádlott ezután a másik férfit a fején egy kemény tárggyal ütötte meg, akinek 

a további ütéseket sikerült kivédenie. Az elkövető egy harmadik férfinak a kezét próbálta 

megharapni, majd a combján ütötte meg.  
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A férfi többszörös visszaeső, őt a bíróság 2018-ban lopás bűntette miatt 2 év 6 hó 

fegyházbüntetésre ítélte, amelyből 2019. május 27-én szabadult.  

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 

 
 
2021.10.05. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
egyedi azonosító jellel 

visszaélés bűntette 

2021.10.05.  13:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott nem gondoskodott a tulajdonában lévő autó átírásáról, ezért a járművet 2019. 

június 17-én kivonták a forgalomból. Mivel a férfi tovább közlekedett az autóval, a 

rendszámtábláit egy rendőri intézkedés során, 2019. novemberében elvették tőle. A vádlott 

ennek ellenére is járni akart az autóval, ezért 2020. áprilisában Tatán - köztudottan műszaki 

vizsga felkészítés céljából leparkoltatott – autó rendszámát leszerelte és a saját autójára tette, 

amivel a jármű egyedi azonosító jelét meghamisította. 

Az érvényes jogosítvánnyal nem rendelkező, a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt álló, ittas 

állapotú vádlott az autóval Tatabányán közlekedett, amikor a rendőrök igazoltatták. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közúti járművezetéstől, valamint a közügyek gyakorlásától.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.10.07. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rongálás vétsége 2021.10.07.  13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett között korábban konfliktus volt, ezért a vádlott 2020. 

július 21-én 22 órakor, Komárom lakott területén kívüli földúton, egy fa markolatú 72 cm 

hosszú nyélrésszel és 31.5 cm széles fém fejrésszel rendelkező csákányt végighúzott a 
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sértett bal első sárvédőjén, és a bal első ajtaján, valamint megütötte a gépjármű 

tetőlemezét. A férfi a rongálással 90.000 forint kárt okozott. 

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

pénzbüntetést szabjon ki. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.10.07. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2021.10.07. 13:00 

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. 

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 

 
 
 
2021.10.08. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2021.10.08. 09:00 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019. október 14-én hajnalban Nyergesújfalu lakott területén belül a 

Kossuth Lajos utcában személygépkocsit vezetett, a hátsó ülésen két utast szállított, akik a 

jármű biztonsági övét nem használták.  

A sofőr 85-95 km/óra sebességgel haladt, a járművezetés közben elaludt, ezért a jármű feletti 

uralmat elvesztette. Emiatt a férfi a járművel elhagyta a forgalmi sávot, előbb egy 

terelőszigetnek, majd az úttestet elhagyva egy beton villanyoszlopnak ütközött.  

Az ütközés következtében a tartóoszlop kidőlt, a jármű két utasa olyan súlyos sérülést 

szenvedett, hogy kórházi kezelés közben elhunytak. A sofőr a baleset következtében 8 napon 

belül gyógyuló koponyazúzódást szenvedett.  

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

végrehajtandó fogházbüntetésre, valamint hosszabb időre tiltsa el a közúti járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.10.08. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lőfegyverrel/lőszerrel 

visszaélés bűntette 

2021.10.08. 12:30 

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, melyen 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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