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2023.01.30. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

  
emberölés bűntette 2023.01.30. 08:30 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a kóros elmeállapotban lévő férfi 2020. május 16-án 00 óra 52 percet megelőző 

időben nővéréhez és sógorához ment, akik Komárom-Esztergom Megye egyik településén egy 

családi házban laktak. A tudatzavart állapotban lévő vádlott a konyhából magához vett több 

kést, majd azokkal 36 késszúrással, illetve vágással megölte sógorát, és 15 késszúrással, 

vágással megölte nővérét. Mindkét sértett a késszúrások okozta sérülések következtében 

vesztette életét.  

Ezt követően a vádlott a holttesteket benzinnel átitatott rongyokkal letakarta, az ingatlanban 

benzint locsolt szét és azt meggyújtotta, melynek következtében az ingatlanban tűz keletkezett. 

A tűzben a vádlott is másodfokú égési sérüléseket szenvedett a kezén, lábán és arcán, de 

sikerült a házból kimenekülnie, majd a közeli folyóparton, a ruházatát levéve hűtötte le a testét, 

majd visszament a sértettek házához. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.30. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
járművezetés az eltiltás 

hatálya alatt bűntette és 

más bűncselekmények 

2023.01.30.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfit a bíróság eltiltotta a járművezetéstől, ennek ellenére 2021. július 26-

án késő este Esztergomban a vádlott gépkocsit vezetett. A férfi a járművezetés előtt alkoholt 

és amfetamint fogyasztott, a gépkocsira egy ismeretlen személytől megszerzett, cseh 

honosságú rendszámot szerelt fel.  

A vádlott a járművezetés során észrevett egy rendőrautót, menekülni kezdett, az őt követő 

rendőrautó hang- és fényjelzéseire nem állt meg. A férfi a járművel Esztergomból a 117-es 

útra, majd Táton keresztül Tokodaltáróra hajtott. A Gyár utcát és a vasúti síneket elválasztó 

betonkorlátnak ütközött, melynek következtében az autó üzemképtelenné vált, ezért a 
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vádlott és egyik utasa kiszállt az autóból és elszaladt, azonban a rendőrök rövid időn belül 

elfogták.  

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.31. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
szexuális erőszak bűntette 2023.01.31.  10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az idős sértett 2016. április 13-án 20 óra körüli időben Esztergom-

Kertvárosban a Tópart út folytatásánál levő földes úton haladt, amikor összetalálkozott a 

vádlottal. A vádlott a sértettet meglepetésszerűen a két vállánál fogva a földre lökte és a 

sértettre térdelt úgy, hogy lábaival a sértett kezeit is leszorította, nemi szervét a nadrágjából 

elővette és a sértettel szexuális cselekményt végzett. 

A vádlott ezután a sértett táskáját magához vette és elszaladt. Az elkövetési érték a 

szabálysértési értékhatárt nem haladta meg. 

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 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.01. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2023.02.01.  08:15 

Az ügy lényege: 
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A vádirat szerint a sértett buszvezető által vezetett buszra Tatabánya, Szent György úton 

lévő buszmegállóban szállt fel az ittas állapotú vádlott, aki a sértett felszólítása ellenére nem 

vásárolt menetjegyet, hanem az autóbusz belseje felé indult el. A sértett a vádlott után 

ment és felszólította, hogy szálljon le a buszról. A vádlott szidalmazni kezdte a sértettet, 

majd az egyik ajtón leszállt, a másikon pedig visszamászott a buszra. A vádlott a sértettet 

tovább szidalmazta, majd karon ütötte, meglökte. A sértett közölte a vádlottal, hogy rendőri 

intézkedést kér, mely miatt a vádlott még ingerültebb lett és az autóbuszon utazó 

ismeretlen személlyel szemben támadóan lépett fel, le is köpte őt. 

Ezt követően a vádlott leszállt a buszról, majd visszafordulva az autóbusz lépcsőfokán álló 

sértett irányába rúgott. Ezután ismét visszament az autóbuszra, ahol a sértett felé 

támadóan közelített, megpróbálta őt lefejelni. A sértett a vezető fülkéhez lépett és az 

autóbusz ajtajait bezárta, hogy a vádlott a helyszínről a rendőri intézkedésig ne tudjon 

elmenni. Ezt követően a vádlott a bezárt ajtóba belerúgott, melytől a sértett és az 

autóbuszon tartózkodó személyek megbotránkoztak, bennük riadalmat, félelmet keltett. 

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

felfüggesztett börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.01. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2023.02.01.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020 októberében 10.000 eurót kínált megvételre a sértettnek. A 

sértett 2020. október 15. napján 10.000 euró ellenértékeként 3.200.000 forintot adott át a 

vádlottnak egy tatabányai kávézóban. A vádlott azonban sem a pénzátadás időpontjában, 

sem azt követően nem adta át a sértett részére az általa ígért 10.000 eurót. A pénzösszeg 

átadására a vádlottnak sem reális lehetősége, sem szándéka nem volt, őt a jogtalan 

haszonszerzési célzat vezette, célja a tévedésbe ejtett sértett által átadott pénzösszeg 

megszerzése volt.  

A vádlott ezen magatartásával a sértettnek 3.200.000 forint összegű kárt okozott, mely a 

nyomozás során nem térült meg. 

Megjegyzés: Tárgyalás, mely 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 

 
 
2023.02.01. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2023.02.01.  12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2018 augusztusában egy internetes oldalon 

megismerkedett a sértettel.  

Az I. rendű vádlott a beszélgetéseik során kialakított bizalmi viszonyt kihasználva tévedésbe 

ejtette a sértettel azzal, hogy van egy 6 éves kisfia, akinek vesetranszplantációra van 

szüksége, melynek költségeit nem tudja kifizetni. A sértett az I. rendű vádlott kérései alapján 

2018 szeptembere és 2019 szeptembere között különböző összegeket utalt át a kisfiú 

gyógykezelésének kórházi és egyéb költségeire, valamint az I. rendű vádlott által megjelölt 

egyéb valótlan indokokra, tetőfedésre hivatkozással, avagy kölcsönként.  

A sértett az átutalt összegeket az I. rendű vádlott részére minden esetben kölcsönként adta, 

azok visszafizetésére a nő ígéretet tett, és valótlanul azt állította, hogy az összegeket egy 

tulajdonát képező ingatlan értékesítését követően visszafizeti.  

Az I. rendű vádlott a pénzösszegek átutalását saját, illetve a II. és III. rendű vádlott 

bankszámlájára kérte. A II. és III. rendű vádlottak a sértett által átutalt összegeket 

készpénzben felvették és azt az I. rendű vádlott részére átadták. 

Az I. rendű vádlott által tévedésbe ejtett sértett a vádlottak folyószámláira egy év alatt 50 

alkalommal, összesen 7.621.000 forintot utalt át. 

Megjegyzés: Tárgyalás az I. rendű és a III. rendű vádlott vonatkozásában. Az előkészítő 

ülésen a bíróság a II. rendű vádlottat jogerősen 200.000 forint pénzbüntetésre ítélte. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.01. 
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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
testi sértés bűntette 2023.02.01.  12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az eddig 13 alkalommal büntetett vádlott 2022. május 03-án a volt 

élettársát arra kérte, hogy 10 órára menjen a vádlott dédnagymamája tatabányai lakásához 

és vigye el onnan a holmijait. Amikor a sértett a megbeszélt helyen megjelent, a vádlott őt a 

lépcsőház előtt várta, vele kiabálni, hangosan veszekedni kezdett, majd több alkalommal, 

tenyérrel, erőteljesen arcon ütötte a sértettet, aki ettől a földre esett. A vádlott ezután a 

földön fekvő sértettet még legalább egy alkalommal, tenyérrel arcon ütötte. A sértett a 

bántalmazás következtében az orrnyereg tájékon duzzanatot, nyomásérzékenységet, és a 

bal dobhártya repedését szenvedte el, mely sérülések 8 napon belül gyógyultak, azonban a 

bántalmazás módja alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására is. 

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 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.02. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
pénzhamisítás bűntette 2023.02.02.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2021. június 19. napját megelőzően, ismeretlen 

személytől több darab hamis, az eredeti 20.000 forintos bankjegyről tintasugaras eljárással, 

digitális, színes, nyomtatóeszközön készített bankjegymásolatot szerzett meg. Az I. rendű 

vádlott 2 társával elhatározta, hogy együtt elutaznak Esztergom, illetve Pomáz 

településekre, ahol különböző üzletekben megkísérlik a korábban az I. rendű vádlott által 

megszerzett hamis pénzzel kifizetni az általuk megvásárolt termékeket. A vádlottak 

megállapodtak abban is, hogy az üzletekbe az I. rendű, illetve a II. rendű vádlott mennek be 

vásárolni, míg a III. rendű vádlott a helyszínre szállítja és a gépkocsiban várja őket. Egy 

esztergomi kávézóban, dohányboltokban, zöldségesben és egy pomázi üzletben is 

vásároltak a bankjegyekkel. 
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Ezen kívül az I. rendű vádlott 4 budapesti üzletben, a II. rendű vádlott budapesti, gödöllői és 

Dunakeszin lévő üzletekben, míg a III. rendű vádlott egy székesfehérvári lottózóban vásárolt 

hamis húszezressel. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az elsőrendű és a 

másodrendű vádlottat ítélje fegyházbüntetésre, a harmadrendű vádlottat ítélje 

börtönbüntetésre és mindhárom vádlottat tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.02. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás bűntette 2023.02.02. 10:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint három férfi 2021. január 6.-án éjszaka egy esztergomi garázs ajtajáról a 

lakatot lefeszítette, onnan szerszámokat és kerékpárokat loptak el, összesen 266.500 forint 

értékben, majd a kerékpárokon távoztak a helyszínről. 

 

A vádlottak 2021. január 6.-án este a garázssoron az egyik garázs ajtaját felfeszítették, 

onnan 50.500 forint értékben vittek el horgászfelszereléseket, és szerszámokat. A három 

férfi két másik garázsból is lopni akart, az egyik ajtaját nem sikerült felfeszíteni, a másik 

garázsban kutattak, de számukra értékkel bíró tárgyat nem találtak.  

 

A vádlottak közül ketten egy nyitva hagyott gépkocsiból szerszámokat és GPS-t vittek el 

összesen 28.000 forint értékben, valamint egy garázsból törött távcsövet, régi 

evőeszközöket, jelvényeket, és pálinkát vittek el.  

 

A három férfi közül az egyik ötször volt büntetve, többszörös és különös visszaeső, míg 

ketten büntetlenek.  

 

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

férfit fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra, a büntetlen vádlottakat végrehajtásában 

felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2023.02.02. 
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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2023.02.02.  10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett élettársi kapcsolatban éltek, 3 gyermekük született. Az 

agresszív természetű vádlott 2021-ben rendszeresen fogyasztott alkoholt és kábítószert. A 

sértettel való konfliktusok során rendszeresen pofon ütötte a sértettet, lábon rúgta, hátba 

verte, haját tépte, közben trágár módon beszélt.  

A vádlott 2021. július 28-án az esztergomi tartózkodási helyükön a várandós sértettet több 

alkalommal lábon rúgta, majd 2021. augusztus 31. napján a sértettet több alkalommal 

arcon ütötte, illetve egy alkalommal a sértett hasába ütött, valamint a vállán égő 

cigarettacsikket nyomott el, amely sérülések 8 napon belül gyógyultak. A bántalmazás 

következtében a magzat nem sérült.  

A bántalmazások során jelen voltak a gyermekeik is, akik mind a vádlott trágár, alpári 

beszédének, mind az édesanyjukkal szembeni agresszív és bántalmazó magatartásnak 

rendszeresen tanúi voltak.  

A vádlott azon magatartása, hogy a sértettek előtt ittasan, illetve drogot használva a 

sértettek édesanyját rendszeresen bántalmazta, vele trágár módon beszélt, agresszíven 

viselkedett, a szülői mivoltából fakadó kötelezettségét súlyosan megszegte és ezáltal a 

sértettek erkölcsi és érzelmi sérülést szenvedtek el.  

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

vádlottat ítélje börtönbüntetésre, mellékbüntetésként tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.02. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2023.02.02.  13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett 2014-től élettársi, majd 2017-től házastársi 

kapcsolatban élt, 2014-ben gyermekük született. A házastársak kapcsolata 2018-tól erősen 

megromlott, 2020-ban a sértett kezdeményezte házasságuk felbontását. 
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A vádlott 2018 évet követően agresszívvé vált, 2020 és 2021 években rendszeresen 

bántalmazta a sértettet, tenyérrel, ököllel megütötte a fejét, a hátára vert, káromkodott, 

becsmérelte és fenyegette. A sértett a vádlott agresszív, bántalmazó magatartása elől több 

alkalommal elmenekült. 

A vádlott azon magatartása, hogy a sértett előtt agresszíven beszélt, illetve a kiskorú sértett 

előtt rendszeresen bántalmazta a gyermek édesanyját, valamint a kiskorú sértettet is több 

alkalommal - neki sérülést nem okozva - bántalmazta, a szülői mivoltából fakadó 

kötelezettségét súlyosan megszegte, melynek következtében a gyermek erkölcsi és érzelmi 

sérülést szenvedett el.  

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

felfüggesztett börtönbüntetésre, rendelje el pártfogó felügyeletét. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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