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KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2022.03.03. 09:00 

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, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
pénzmosás bűntette 2022.03.03.  10:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a Nagy-Britanniában tartózkodó (egyébként esztergomi lakhelyű) vádlott 

2020 májusában telefonon keresztül több sértettet is tévedésbe ejtett azzal a valótlan 

állítással, hogy a sértett unokája balesetet okozott, amely miatt azonnal nagyobb összegű 

készpénzre van szüksége. A tévedésben lévő időskorú sértettek lakóhelyén a vádlott 

utasításai szerint a Magyarországon tartózkodó társai jelentek meg a pénz átvétele céljából. 

Ekként 2020. május 24. napján a debreceni lakhelyű sértett 900.000 forintot adott át a vádlott 
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társának, míg 2020. május 25. napján a hajdúszoboszlói lakhelyű sértett 9.000.000 forintot 

adott át szintén ennek a férfinek. 

Megjegyzés: Első tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.01.21. 08:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az elsőrendű és a másodrendű vádlott 2018. szeptember-október 

hónapban több Komárom-Esztergom megyei cég telephelyére bejutott és az ott álló 

munkagépekből, tehergépkocsikból gázolajat tulajdonított el, ezzel többszázezer forintos 

kárt okozva a sértetteknek. 

Egy másik alkalommal egy esztergomi telken lévő szerszámos fészer ajtaját záró lakatpántot 

rögzítő csavarokat kitekerték és onnan 157.884 Ft értékben különböző szerszámokat, 

felszerelési tárgyakat tulajdonítottak el. 

Az elsőrendű vádlott 2017. május 10. napjától 2018. szeptember 17. napjáig egy esztergomi 

cég alkalmazásában dolgozott árumozgatóként, ahol a rábízott áruból 78.000 forint értékben 

ömlesztett cukrot tulajdonított el. 

Az elsőrendű vádlott 2018. októberében egy táti, körbekerítetlen családi házba ment be és 

onnan 301.450 Ft összegben háztartási gépeket, műszaki cikkeket tulajdonított el. 

A bíróság a 2021. március 5. napján tartott előkészítő ülésen elrendelte az elsőrendű 

vádlotthoz kapcsolódó másik ügy jelen ügyhöz egyesítését. 

Az egyesített ügy vádirata szerint az elsőrendű vádlott élettársi kapcsolatából 2003-ban 

született a sértett. Miután élettársi kapcsolatuk megszakadt, 2007-2018 között a sértettet a 

vádlott nevelte. A vádlott különösen 2017. szeptemberétől kezdődően elhanyagolta a 

sértettet, nem segítette a tanulásban, nem tájékozódott az iskolai teljesítménye iránt, és a 

továbbtanuláshoz szükséges iratot sem írta alá. A vádlott a családi konfliktusokat agresszíven 

kezelte, a sértettet szidalmazta, több alkalommal megpofozta, nyakánál fogva falhoz nyomta. 

A vádlott a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésekor a helyszínekre magával vitte a 

sértettet is. A 14 éves sértett a bűncselekményeket a vádlottól való félelem és megfelelési 

kényszer hatása alatt követte el.  

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanú meghallgatással folytatódik. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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