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2023.02.13. 

ESZERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
súlyos testi sértés bűntette 2023.02.13.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2021. november 20. napján 21 óra 40 perc körüli időben 

– egy korábbi nézeteltérésből adódóan – egy lábatlani ingatlanból kihívta a sértettet. Az 

ingatlan előtt az I. rendű vádlott hasba rúgta őt, majd lerántotta a földre, ahol a sértett 

bántalmazásához csatlakozott a II. rendű és a III. rendű vádlott is. Mindhárom vádlott a földön 

fekvő férfit több alkalommal testszerte megrúgta és ököllel ütötte. A vádlottak erőszakos 

magatartását az arra járőröző polgárőrök észlelték és értesítették a rendőrséget.  

A sértett a három vádlott bántalmazása eredményeként a bal homloktájon, a halántéktájon, 

mindkét szemgolyó feletti területén duzzanatot, bevérzést, a bal könyöktájon és a bal 

lapockatájon zúzódást, horzsolást, valamint az orrcsont törését szenvedte el. Az 

orrcsonttörés gyógytartama 8 napon túli, a tényleges gyógytartam 2 hétben határozható 

meg. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.14. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Sikkasztás bűntette 2023.02.14.  12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott a sértettel 2021. június 17. napján vállalkozási szerződést kötött 

egy családi ház teljeskörű felújítására, 2021. október 31. napjáig vállalva a teljesítést. A vádlott 

és a sértett megállapodása szerint a felújítás anyagköltsége 9.560.700 forint, a munkadíja 

pedig 4.200.000 forint volt. 
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A sértett 2021. június 18. és augusztus 13. között összesen 11.060.000 forintot utalt át a 

vádlott bankszámlájára. A vádlott és a brigádja - a sértett által utóbb kifogásolt minőségben 

- munkát végzett az ingatlanon és a legutolsó tétel kivételével megvásárolta a felújításhoz 

szükséges anyagokat az átvett pénzösszegből.  

A meghatározott rendeltetéssel átvett pénzösszegekből a vádlott 5.300.000 forintot azonban 

nem anyagvásárlásra fordította, hanem azt saját céljaira felhasználva eltulajdonította.  

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

felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint rendeljen el vagyonelkobzást. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.15. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kifosztás bűntette 2023.02.15.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű és a II. rendű nő, valamint a fiatalkorú III. rendű vádlott 2021. 

május 5. napján a késő esti órákban, Tatabánya területén megismerkedtek a sértettel. Éjjel 0 

óra 50 perc körül a vádlottak a sértettel egy tatabányai benzinkút shop részlegén megjelentek 

ittas állapotban, és a vádlottak közös kezdeményezésére a sértett egy üveg vodkát és több 

doboz sört vásárolt. Az I. rendű vádlott ötlete alapján a vádlottak már a benzinkúton 

elhatározták, hogy elveszik a sértett értékeit. A vádlottak a sértettel egy közeli házhoz mentek, 

ahol a padon ülve a vásárolt alkoholt és a vádlottaknál lévő bort közösen elfogyasztották. 

Amikor a sértett már olyan ittas állapotba került, hogy nem tudott reagálni a körülötte történő 

eseményekre, akkor az öntudatlan állapotban lévő sértett pénztárcájából az I. rendű vádlott 

kivette a bankkártyát, a II. rendű vádlott pedig a 30.000 forint összegű készpénzét, illetve az 

50.000 forint értékű mobiltelefonját. A III. rendű vádlottnak megtetszett a sértett kezén lévő 

7.500 forint értékű replika karóra, ezért megkérte a II. rendű vádlottat, hogy vegye azt le a 

sértett kezéről. A II. rendű vádlott a karórát levette az öntudatlan sértett karjáról és átadta a 

III. rendű vádlottnak. Ezt követően az I. rendű vádlott magához vette a sértett 3.000 forint 

értékű hátizsákját és távoztak a helyszínről. 

2021. május 6-án reggel a vádlottak közösen elhatározták, hogy a bankkártya 

felhasználásával vásárolni fognak és az így vett termékeket egymás közt elosztják. A vádlottak 

egy tatabányai dohánybolthoz mentek, ahol az I. rendű vádlott a sértett bankkártyájának 

jogosulatlan felhasználásával 5.040 forint értékben, majd egy másik dohányboltban 5.220 

forint értékben dohányárut vásárolt, melyet elosztottak egymás közt. Ezután egy üzletbe 
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mentek, ahol a bankkártyával 11.180 forint összegben kívántak vásárolni két szabadidőruhát, 

de a tranzakció elutasításra került, mivel időközben a sértett a bankkártyát letiltotta.  

A bíróság a II. rendű vádlottat a 2022. október 26. napján tartott előkészítő ülésen 

felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint 83.420 forint vagyonelkobzásra, míg a III. rendű 

vádlottat felfüggesztett, fiatalkorúak fogházbüntetésére ítélte. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az I. rendű vádlottat 

ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.15. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Testi sértés bűntette 2023.02.15.  10:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020. november 10. napján 22 óra 30 perc körül megjelent az egyik 

sértett által bérelt tatabányai ingatlanban azzal a céllal, hogy az internetes oldalon megismert 

másik sértettel szexuális kapcsolatot létesítsen. A szexuális együttlét után az ittas állapotú 

vádlott erőszakossá vált, hátulról könyökhajlatával átkarolta a sértett nyakát és azt egyre 

erősebben szorítani kezdte. A sértett megijedt és segítségért kiáltott, amit a lakásban 

tartózkodó 2 másik sértett meghallott és egyikük a szobába ment. Ekkor a nőnek sikerült 

kiszabadulni és mindketten a konyhában próbáltak elbújni. A vádlott utánuk ment és 

megöléssel fenyegette őket. Az egyik sértett az erkélyre menekült és telefonon hívott rendőri 

segítséget.  

A másik 2 sértett eközben a másik szobába menekült és bezárták az ajtót, melyet a vádlott 

rugdosni kezdett, miközben megöléssel fenyegette őket. A sértettek ekkor kimásztak a 

talajtól 420 cm magasan lévő ablakba, ahol az egyikük leugrott és az esés következtében nyolc 

napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vádlott eközben betörte a szoba ajtaját és az 

ablakhoz lépve meglátta a másik sértettet, akire trágár szavakkal rákiabált. A nő félelmében 

leugrott az ablakból, a járdára esett és az esés következtében nyolc napon túl gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. A vádlott ezután a 3. sértett szobájának ajtaján kezdett dörömbölni, 

mire a sértett az erkélyről lemászott az utcára, mely során nem szenvedett sérüléseket. A 

vádlott agresszív magatartásának a rendőrök kiérkezése vetett véget. 

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

vádlottat ítélje börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.16. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
rablás bűntette 2023.02.16.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2021-ben létfenntartását az alkalmi munkavégzés mellett 

lopási cselekményekkel kívánta biztosítani, ezért több alkalommal különböző üzletekből 

szabálysértési értékhatárt meg nem haladó összegben árucikkeket, elektromos borotvát, 

arcápolási termékeket, szeszesitalt, édességet tulajdonított el. Egy másik alkalommal egy 

parkoló autóbusz és egy személygépkocsi vezetőfülkéjén keresztül benyúlva azokból 

pénztárcát, telefonos tartozékokat, készpénzt vitt magával. 

A II. rendű vádlott 2021. július 6-án egy tatabányai üzletközpont mozgólépcsőjén felfigyelt az 

előtte álló férfi nadrágjának hátsó zsebében lévő pénztárcára, ezért szándékosan 

nekiütközött, és magához vette a sértett tulajdonát képező 3.000 Ft értékű pénztárcát a 

benne lévő 100.000 Ft készpénzzel és egy bankkártyával. A pénztárcából a pénzt kivette, majd 

a tárcát annak további tartalmával együtt egy szemetestárolóba dobta. 

 Az I. rendű vádlott 2021. július 8-án egy társasággal közösen sörözött. Az egyik férfi bement 

az üzletbe vásárolni, amely idő alatt az I. rendű vádlott magához vette a sértett tulajdonát 

képező, a vásárlás idejére az asztalon hagyott, 42.000 Ft értékű mobiltelefont, majd a 

helyszínről távozott.  

Az I. rendű vádlott 2021. október 22-én egy tatabányai parkban, a padon ülő sértettől – aki 

csak járást segítő eszközzel tud közlekedni – cigarettát kért, amely kérésnek a sértett eleget 

tett. A vádlott hirtelen felkapta a sértett maga mellett tartott autóstáskáját a benne lévő 

pénztárcájával, irataival, bankkártyájával, mobiltelefonjával, kulcsokkal, elektromos 

cigarettájával, és 1.200 Ft készpénzével együtt, majd a helyszínről elfutott. A bankkártyával 

aznap egy dohányboltban szeszesitalt akart vásárolni, azonban a tranzakció sikertelen volt. 

Ezt követően az I. rendű vádlott az autóbuszpályaudvar várótermében meglátta az ismerősét, 

a III. rendű vádlottat, és a sértett tulajdonát képező bankkártyát átadva megkérte arra, hogy 

azzal vegyen neki cigarettát. A III. rendű vádlott – aki tisztában volt azzal, hogy a bankkártya 

nem az I. rendű vádlott tulajdona – több alkalommal cigarettát vásárolt a bankkártyával, 

melyeket átadott az I. rendű vádlottnak.  

Az I. rendű és a II. rendű vádlott 2021. november 11-én Tatán, a vasúti megállóhelyen 

találkozott a velük ismerősi viszonyban lévő sértettel és a társaságában tartózkodó 3 másik 
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férfivel. A vádlottak odamentek a sértetthez és egy korábbi állítólagos sérelmük miatt 

felelősségre vonták, szidalmazták. Ezt követően a vádlottak, valamint a sértett és a 

társaságában tartózkodó személyek Tatabányára utaztak. A tatabányai vasútállomáson a 

vádlottak a sértettől pénzt kértek, aki a kérésnek nem tett eleget. A vádlottak azért, hogy a 

sértettől az értékeit elvegyék, őt bántalmazni kezdték. Az I. rendű vádlott a sértettet több 

alkalommal meglökte, ekkor a sértett őt védekezésképpen szintén meglökte. További 

lökdösődés után az I. rendű vádlott megrúgta a sértettet, aki ekkor ismét a földre esett. Az I. 

rendű vádlott a fekvő sértettet több alkalommal testszerte megrúgta, míg a II. rendű vádlott 

a sértett hastájékára ráült és a nadrágjának jobb első zsebéből 4.000 Ft készpénzt jogtalan 

eltulajdonítási célzattal kivett.  A vasútőr a vádlottak cselekményét látva a nyomozó hatóságot 

telefonon értesítette, amit a vádlottak észleltek, ezért a helyszínről távoztak. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.16. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
új pszichoaktív anyaggal 

visszaélés bűntette 

2023.02.16.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a két, jogerős szabadságvesztést töltő férfi – az I. rendű és a II. rendű 

vádlott – elhatározta, hogy új pszichoaktív anyagokat fognak értékesíteni és e 

tevékenységbe bevonják hozzátartozóikat, az I. rendű vádlott élettársát, a III. rendű 

vádlottat, valamint a II. rendű vádlott édesanyját, a IV. rendű vádlottat. 

Az I. rendű vádlott a börtönben az interneten rendelt a Távol-Keletről, Kínából és Hong-

Kongból új pszichoaktív anyagot, amelyet az ő felhívására az élettársa a szlovákiai postákon 

felvett, majd Magyarországra behozta, és több hazai címre feladta, illetve a IV. rendű 

vádlottnak továbbította. A nő a csomagok kézhezvételét követően az anyagot tovább 

osztotta, és a fia által megadott címekre, illetve a büntetés-végrehajtási intézetekbe is 

eljuttatta. A büntetés-végrehajtási intézetekbe való bejuttatás egyik módja volt az, hogy az 

anyagot alkoholban, sebbenzinben, illetőleg acetonban feloldotta, majd az így létrejött 

oldatot újságlapokba itatta, és a szárítást követően az újságlapokat postai úton küldte be a 

címzettek részére.  

A vádirat szerint az V. rendű vádlott a csekély mennyiség felső határát meghaladó új 

pszichoaktív anyagot vásárolt a IV. rendű vádlottól, a vásárlásnál pedig jelen volt a VI. rendű 

vádlott is. A nyomozó hatóság 2020. június 20-án Majk közelében ellenőrizte a VI. rendű 
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vádlott által vezetett gépkocsit, és a vásárolt anyagot a kesztyűtartóban megtalálták, 

lefoglalták.  

A VII. rendű vádlott nő 2019. október és 2020. szeptember 30. között legkevesebb 27 

alkalommal vásárolt kábító hatású anyagot, amelynek ellenértékét a IV. rendű vádlott 

rendelkezése alatt álló bankszámlára utalta.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az I., III., IV. és V. 

rendű vádlottakat ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a II. rendű 

vádlottat ítélje fegyházbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a VI. és VII. rendű 

vádlottakat ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.16. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
szexuális erőszak bűntette 2023.02.16.  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 
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