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2021.11.30. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kapcsolati erőszak 

bűntette 

2021.11.30. 13:00 

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 a 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: 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 

 
 
2021.11.30. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
egyedi azonosító jellel 

visszaélés bűntette 

2021.11.30.  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 
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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 

 
 
2021.12.01. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
halálos közúti baleset 

okozásának vétsége 

2021.12.01. 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, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.12.01, 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kifosztás bűntette 2021.12.01. 08:30 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2019. nyarán Tatán és több Balaton-parti 

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. Az egyik esetben a vádlott egy fonyódi 

üdülőbe a nyitott ajtón keresztül bement, majd a földszinti szobából eltulajdonította a 

sértett tulajdonát képező, 350.000 forint értékű Apple Mac Book-ját, az 50.000 forint értékű 

JBL hangszóróját, valamint a fürdőszobában felakasztott nadrág zsebéből 120.000 forint 

készpénzt, miközben a sértett a másik szobában aludt. Az okozott kár nem térült meg. 

A 46 vádpontban rögzített, összesen 3,8 millió forint összegű károkozásból 1,3 millió forint 

nem térült meg.  

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 

 
 
2021.12.02. 
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rablás bűntette 2021.12.02. 12:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi negyedmagával gépkocsival utazott a dorogi sértettek házához 

2014. február 4-én az esti órákban, mert azt a tippet kapták, hogy az idős sértettek nagyobb 

összeget tartanak maguknál.  

Az egyik elkövető a kertkaput megemelte, így az kinyílt, majd a ház áramellátását kiiktatta, 

ezért a sértett férfi kilépett a házból, felkapcsolta a megszakítót. Ekkor a vádlott a sértett 

férfit a mellkasánál fogva a lakás padlójára lökte, ököllel arcon ütötte és egy kb. 10 cm-es 

pengehosszúságú kést a feje mellé téve megkérdezte tőle, hogy „hol van a pénz és az 

arany.”  A sértett férfi segítségért kiáltott, mire az elkövető megfenyegette, hogy elvágja a 

torkát, majd a cipőjével a fejére lépett, így megakadályozva a további kiabálást. A vádlott a 

sértett férfinak horzsolt és zúzott sérüléseket okozott.  

A vádlott két társa eközben a lakást átkutatta, egyikük a sértett nő arcára pulóvert szorított, 

pénzt és aranyat követelt tőle.  
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A sértett nő az erőszakos magatartás és fenyegetés hatására elmondta, hogy hol tartják a 

pénzüket és az ékszereket, így a rablók 205.000 forint készpénzt, valamint a sértett nő 

összesen 245.640 forint értékű ékszereit magukhoz vették. A három férfi negyedik társa – 

akinek személye ismeretlen – eközben a gépkocsiban várakozott.  

A vádlott 2 társa bűnösségéről jogerős döntés született az Esztergomi Járásbíróságon, majd 

másodfokon a Tatabányai Törvényszék ítélete alapján. 

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

visszaeső vádlottat fegyházbüntetésre 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 
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