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2021.10.12. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2021.10.12. 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.  

A sofőr utolérte a több járműből álló kocsisort, amelynek előzésébe kezdett olyan 

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

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 forgalmi sávban szabályosan közeledik felé egy személygépkocsi. A 

vádlott fékezett, és a járművét jobbra kormányozta, azonban a 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 

 
 
2021.10.12. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.10.12. 13:00 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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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 

 
 
2021.10.14. 

 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberölés bűntette 2021.10.14. 08:30 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint a vádlott 2020. május 9-én este ittasan vezette gépjárművét és azzal egy 

fának ütközött. Hazaérkezését követően a bejárati ajtót nem tudta kinyitni, ezért abba két 

alkalommal belerúgott és kiabálni kezdett a testvérének. A sértett a lakás ajtaját kinyitotta és 

a vádlottat beengedte a lakásba. A vádlott a lakásba bejutva tovább kiabált, majd dulakodni 

kezdett a sértettel. A veszekedés során a vádlott magához vette az előszoba asztalon tartott, 

33 cm pengehosszúságú bajonett-kését, majd azzal egy alkalommal, legalább közepes erővel 

megszúrta a testvére mellkasának bal oldalát. 

A sértett a szúrást követően kiment a lépcsőházba és elindult lefelé, hogy segítséget kérjen a 

szomszédoktól. A vádlott a sértett után ment és megpróbálta őt visszakísérni a lakásba, de a 

sértett ekkorra elgyengült, majd nem sokkal a mentő kiérkezése után, a szúrás következtében 

elhalálozott. 

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

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

egy korábbi felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is rendelje el. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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2021.10.14. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2021.10.14. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2019. április 17. napján 19 óra 5 perckor az Országos Mentőszolgálathoz 

bejelentés érkezett, mely szerint egy földön fekvő beteghez kértek mentőt az ácsi helyszínre. 

A mentőegység tagjai a helyszínen megállapították, hogy a vádlott nincs életveszélyben, 

panaszát alkohol miatti intoxikáció okozta, ezért a kórházba szállításhoz az ittas állapotban 

lévő vádlottat hordágyon fekve pozícionálták.  

A vádlott a mentőgépkocsiban lévő hordágyon agresszívvé vált, dobálta a testét, a mentő 

oldalfalát öklével ütögette, megpróbált leszállni az ágyról, ezért a mentőápoló megpróbálta a 

hordágyon tartani a vádlottat. A vádlott a mentőápoló segítségére siető 

mentőgépkocsivezető felé ütött, mely cselekményeivel a vádlott akadályozta a mentőegység 

tagjainak jogszerű eljárását, akik ezért rendőri intézkedést kértek a helyszínre.  

A vádlott cselekménye következtében a mentőgépkocsi hordágy háttámlája eltörött, ami 

78.613 forint rongálási kárt eredményezett. 

Megjegyzés: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2021.10.14. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás bűntette 2021.10.14. 11:00 

Az ügy lényege: 

 

A büntetett előéletű vádlott 2019. július - augusztus hónapban a Magyar Posta Zrt. sértett 

egyik kézbesítő járatának kezelőjeként elhatározta, hogy rendszeres haszonszerzés végett a 

Tatabánya területén történő kézbesítés során a rábízott küldemények közül több kifizetési 

utalványt az átvételre jogosultak helyett ő ír alá, ekként meghamisítva azokat. Az 

utalványokon szereplő pénzösszeget eltulajdonítja, majd az általa meghamisított kifizetési 

utalványokat - az eltulajdonítás leplezése érdekében - munkáltatója részére átadta, azt a 

látszatot keltve, hogy a pénzösszegek kifizetése a jogosultak felé megtörtént.  

A vádlott ezen elhatározásának megfelelően adott időszakban 14 db kifizetési utalványt 

hamisított meg, így összesen 484.818 forint pénzösszeget tulajdonított el. 

 

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

felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint pénzbüntetésre. 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
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2021.10.15. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  
   lopás bűntette 2021.10.15. 08:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint egy kecskeméti és egy esztergomi férfi egy bérelt személyépkocsival azért 

mentek Szlovéniába, hogy ott lopjanak. A két férfi 2018. július 14-én 11 óra 30 perc és 12 óra 

között a Bovec város közelében lévő Kluže erőd mellett parkoltak az autóval, amikor az 

osztrák sértett is oda parkolt a gépjárművével. A sértett és az utasa értékeiket az autóban 

hagyták, gyalogosan mentek a közeli erődhöz, miközben az autó egyik ablakát nyitva hagyták.   

 

Az elsőrendű vádlott a nyitva hagyott ablakon keresztül az autóból kivette és eltulajdonította 

az osztrák sértett iratait, a bankkártyáját, a pénztárcáját, valamint a gépjármű utasának 

bankkártyáját és hitelkártyáját. A másodrendű vádlott figyeléssel biztosította társa 

cselekményét. Az okozott kár az osztrák sértett vonatkozásában átszámítva összesen 77.180 

forint. Az elsőrendű vádlott 25.000 forintot fizetett a társának a fuvarért és a figyelésért.  

 

Az eljárás magyarországi lefolytatásának alapja, hogy a Szlovén Köztársaság Igazságügyi 

Minisztériumának a büntetőeljárás átvételére tett felajánlását a Legfőbb Ügyészség 

elfogadta. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés utáni, első tárgyalás. 

 
Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
 
2021.10.15. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.10.15. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az V.r. vádlott a 2019. június 13-án jogerős börtönbüntetése letöltését 

megelőzően megegyezett a feleségével, a IV.r. vádlottal, hogy ő fog közreműködni a jövőbeli 

kábítószer-értékesítésekben oly módon, hogy a lakásán az adott vevőtől átveszi a vételárat, 

azt továbbítja a kábítószert neki átadó III.r. vádlottnak, majd a kábítószert átadja a vevőnek; 

az értékesítés hasznából pedig részben a saját megélhetését fedezi, részben pénzt küld a 

büntetés-végrehajtási intézetbe az V.r. vádlottnak.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
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A kábítószer-kereskedelem bűntettének lebonyolítása érdekében az V.r. vádlott a büntetés-

végrehajtási intézetből telefonon szervezte meg a kábítószer-értékesítéseket. 

Az ügyletekben a kábítószert a III.r. vádlott biztosította, amit ismeretlen rejtekhelyen tárolt. A 

pénzt az I.r. vádlottól, illetve az ő kapcsolatától -az adott vevőtől- a IV.r. vádlott vette át, majd 

az átvett pénzből levette a maga hasznát és az őt felkereső III.r. vádlottnak vételárként átadta 

a megmaradt pénzt, a III.r. vádlott pedig cserébe átadta a kábítószert, amit a IV.r. vádlott 

átadott az adott vevőnek.  

 

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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