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2021.10.19. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kapcsolati erőszak 

bűntette 

2021.10.19. 11:00 

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 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 

 
 
2021.10.19. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
állatkínzás vétsége 2021.10.19. 13:00 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2021. március 07. napján 11 óra körüli időben 

Péliföldszentkereszt térségében az erdőben egy fához láncolta a kaukázusi juhász – 

németjuhász keverék kutyáját, majd az állatot élelem és víz nélkül otthagyta. A vádlott a kutya 

élelmezését és gondozását nem vállalta tovább, az állatot a végleges elhagyás céljával kötötte 

ki a fához. A vádlott szándékosan olyan fához kötötte a kutyát, amelynek közelében vadetető 

van, bízva abban, hogy az állatot a vadászok megtalálják.  

Az esztergomi Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány munkatársai bejelentés alapján 

2021. március 08. napján 16 óra körüli időben megtalálták a kutyát és gondoskodtak az 

elhelyezéséről. 

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

elzárásra. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.10.20. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberölés bűntette 2021.10.20. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott a sértett részére, annak több ingatlanán folyamatosan 

különböző fizikai munkákat végzett, melyért rendszeres fizetést kapott. Az elsőrendű vádlott 

élettársa, a másodrendű vádlott szintén a sértett alkalmazásában végzett takarítási, pakolási, 

adminisztrációs munkákat. A vádlottak a sértettől bérelt kis házban éltek. 

2020. április 12-én az esti órákban az elsőrendű vádlott előzetes szóváltást követően 

megragadott egy 145 cm hosszúságú szögvas-darabot, és azzal 2 alkalommal, nagy erővel 

fejbe ütötte a sértettet, aki a bántalmazás következtében a helyszínen elhalálozott. Ezután 

eltulajdonította a sértett 260.000 Ft készpénzét és az 50.000 Ft-ot nem meghaladó értékű 

okostelefonját, majd az elkövetés helyszínére hívta a másodrendű vádlottat, akivel igyekeztek 

a bűncselekmény nyomait eltüntetni. Ezt követően holttestet a sértett platós 

kistehergépkocsijával - a platón lévő szeméttel együtt - a sértett szomódi telkére vitték. Ott a 

szemétégetésre használt gödörbe helyezte az elsőrendű vádlott a holttestet a szeméttel 

együtt, majd ezeket gázolajjal lelocsolta és meggyújtotta, valamint a sértett egyik telefonját 

és a gyilkossághoz használt szögvasat is elégette. A sértett másik telefonjával a vádlott 2020. 

április 16-ig üzeneteket küldött magának, illetve más személyeknek, hogy a bűncselekmény 

felfedezését meghiúsítsa, majd ezt a telefont is elégette. 
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakat 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 

 
 
 
2021.10.20. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rablás bűntette 2021.10.20. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértett 2021. június 7-én délután hazafelé tartott Tatán, amikor az ittas 

állapotú vádlott leszólította és kérte, hogy adja meg egy korábbi 1470 forintos tartozását. 

Mivel a sértett nem tartozott, nem is fizetett neki. A vádlott ekkor megütötte, majd a sértett 

táskáját magához véve távozott. A sértett követte az elkövetőt és kérte vissza a táskáját, 

valamint felszólította, hogy ne kutasson benne. A vádlott ekkor ököllel ismét megütötte a 

sértett férfit, aki hanyatt esett. A vádlott tovább ütötte őt, nyaka köré tekerte a táska szíját és 

fojtogatni kezdte. A sértett elájult, a vádlott pedig a táskából kivette a sértett 800 forint értékű 

műbőr pénztárcáját, benne 4.400 forinttal, valamint a 16.000 forint értékű LG típusú 

mobiltelefonját, s azokat eltulajdonítva távozott a helyszínről.  

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

börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendeljen el vagyonelkobzást 

21.200 forint összegben. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.10.21. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság bűntette 2021.10.21. 08:30 

Az ügy lényege: 

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


A vádirat szerint az ittas férfi 2019. augusztus 5-én 18 óra 35 perc körüli időben egy komáromi 

bolt előtt a járdán földhöz vágta a saját mobiltelefonját, üvöltözött, verekedni akart a 

helyszínen jelenlévő három személlyel, akik közül az egyik nőt háromszor próbálta megütni, 

azonban a megtámadott nő az ütések elől kitért. Később a férfi egy baseball ütővel jelent meg 

a boltnál és a boltban lévő személyek felé támadó jellegű mozdulatokat tett, miközben feléjük 

kiabált. A vádlott a baseball ütővel eltalálta az egyik férfit a könyökénél, aki védekezésképpen 

egy kukát dobott az elkövető felé.   

Az ittas állapotú vádlott egy másik alkalommal egy komáromi ingatlanba ment be és a 

fotelban ülő férfit akarta megütni, akinek azt mondta, hogy „az előbb az utcán így vertem meg 

egy embert”. A helyszínen jelenlévő személyek kiküldték az ingatlanból a vádlottat, aki ezután 

egy kb. 1 méter hosszú fém napernyőt tartó rúddal betörte az ingatlan ablakát, mellyel 33.120 

forint kárt okozott. Ezt követően legalább három alkalommal ököllel megütött egy nőt, aki 

emiatt a földre esett, minek után a férfi többször meg is rugdosta őt. A nőnek nyolc napon 

belül gyógyuló sérülései keletkeztek.  

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 

 
 
2021.10.22. 
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak bűntette 

2021.10.22. 10:00 

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 kopogtak a 

busz ablakán, mire a buszban tartózkodó személyek kézjelekkel tudatták velük, hogy nem 

lehet felszállni. A két férfi ekkor 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. Az elkövető 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 eltalálni. 

Az incidenst látva egy másik buszvezető a sértett segítségére sietett, az elsőrendű vádlottat 

elhúzta a közeléből, aki erre visszafordult és vállon ütötte őt. 
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A vádlottak ezt követően gyalog hazaindultak, de útközben egy másik buszba és néhány 

kerékpárba is többször belerúgtak. A két férfi végül visszafordult és 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 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, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.10.22. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2021.10.22. 12:30 

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, 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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