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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
testi sértés bűntette 2023.03.20.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2022. május 17-én éjjel az esztergomi kórház bejáratához ment, mivel 

tudomására jutott, hogy barátnője kórházba került. A férfi dühös volt amiatt, hogy tudomása 

szerint a barátnője az este folyamán a sértettel fogyasztott alkoholt, és a sértettet hibáztatta 

azért, hogy a barátnője kórházba került. 

A kórház előtt a vádlott szóváltásba keveredett a sértettel, őt hátulról tarkón ütötte, majd a fején 

többször megütötte. A földre esett sértettet a vádlott többször fejen rúgta és ököllel ütlegelte. A 

sértettnek a bántalmazás miatt nyolc napon belül gyógyuló hámsérülése, duzzanata keletkezett, 

de a cselekmény alkalmas volt ennél súlyosabb sérülés okozására.  

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 

 
 
2023.03.20. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
járművezetés az eltiltás 
hatálya alatt bűntette 

2023.03.20.  09:45 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottat 2011-ben a bíróság halált okozó ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette miatt 4 év 6 hónap börtönbüntetésre, 10 év közúti járművezetéstől 

eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte. Ezt követően 2016-ban a férfit ittas 

állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt, mint különös visszaesőt 1 év 

börtönbüntetésre, 7 év közúti járművezetéstől eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltásra, majd 

2017-ben ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége, közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt, mint különös visszaesőt 3 év 

börtönbüntetésre, 7 év közúti járművezetéstől eltiltásra és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. 

A vezetői engedéllyel nem rendelkező férfi 2021. december 22-én Únyon vezette a 

tehergépkocsit. A vádlott közlekedése során, egy jobbra ívelő kanyarban nem az út - és látási 

viszonyoknak megfelelően közlekedett az enyhén jeges úton, melynek következtében 

átsodródott a menetirány szerinti bal oldali sávba, ahol összeütközött a szabályosan közlekedő 

személygépkocsival, ily módon anyagi káros balesetet okozott.  
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A férfi 2022. július 23-án és 2022. augusztus 22-én Tatabánya lakott területén belül ismételten 

személygépkocsit, illetve tehergépkocsit vezetett. 

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

fegyházbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint tiltsa el a közúti járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.21. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
szexuális erőszak bűntette 2023.03.21.  08:00 

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: 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 

 
 
2023.03.21. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2023.03.21.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020. április és 2020. december, továbbá 2021. április és 2021. 

augusztus között, valamint 2022. február hónapban egy internetes oldalon, valamint egy 

közösségi oldalon különféle informatikai eszközöket – mobiltelefont, routert, videókártyát, 

memóriamodult – hirdetett eladásra, melyekkel nem rendelkezett, a hirdetésekhez internetről 

letöltött képeket használt.  
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A vádlott nemcsak a saját, hanem más nevében, valamint kitalált nevek alatt is tett közzé 

hirdetéseket azért, hogy a sértettek előtt a személyazonossága rejtve maradjon. A vádlott a 

hirdetésekre jelentkező sértettektől a megrendelt termékek vételárának, vételár előlegének, illetve 

esetenként a postaköltségnek az előre történő megfizetését kérte. 

A vádlott cselekményével 75 sértettnek összesen több mint egymillió forint kárt okozott. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendelkezzen vagyonelkobzásról. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.22. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
testi sértés bűntette 2023.03.22.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a nő élettársával együtt egy tatabányai bérlakásban lakott, köztük gyakoriak 

voltak a veszekedések, melynek során a nő többször is azzal fenyegette meg a férfit, hogy meg 

fogja szurkálni. Az ittas vádlott 2022. január 12-én este a konyhában egy 20 cm 

pengehosszúságú kést vett magához, majd az ágyban fekvő férfi arcát minden előzmény nélkül 

ököllel több alkalommal megütötte, ezután a sértett jobb kezét és bal felkarját többször 

megszúrta. A sértettnek emiatt szem körüli bevérzése, kezén és karján szúrt-vágott sebei 

keletkeztek, valamint eltörött az orrcsontja. 

A vádlott 2022. március 29-én a lakásban 2 férfivel együtt italozott. A nő a konyhába ment, 

magához vett egy 14 cm pengehosszúságú kést, és a szobába visszatérve – pontosan nem 

ismert okból – a franciaágyon ülő egyik férfi bal lábának térd feletti részét egy alkalommal 

megszúrta. A sértett ekkor felállt, és a lakásból távozni akart, azonban a nő követte, és az 

előszobában a férfi jobb vállát egy alkalommal szintén megszúrta. 

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

 
 
2023.03.23. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG (TÖRVÉNYSZÉKI ÜGY) 
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életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette 

2023.03.23.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a kötekedő, erőszakos jellemű, büntetett előéletű vádlott 2021. augusztus 15-én 

éjfél után pár perccel, a Pilismaróton tartott falunapon odament az ittas állapotban lévő, sörpadon 

ülő sértetthez, akihez beszélni kezdett. A sértett azonban, mivel a vádlottat nem ismerte, nem vett 

róla tudomást. A vádlott emiatt a sértettet egy alkalommal fejen ütötte, melytől férfi a földre esett. 

Miközben a sértett próbált felállni, a vádlott nagy erővel fejbe rúgta őt. A sértett a rúgás 

következtében visszaesett a földre, a fejét a földhöz verve eszméletét vesztve.  

A vádlottat a rúgást követően egy ismeretlen személy elrántotta a sértett mellől, majd a vádlott 

futva távozott a helyszínről. A sértett bántalmazását a falunapon jelenlévő személyek észlelték, 

és az alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. A sértett a 

rúgás következtében a baloldali halánték zúzott sérülését, nyílt törését, a baloldali szemgödör 

hátsó falának törését szenvedte el. A halántékcsont törés magasságában keményburkon kívüli 

vérzés, valamint kis terjedelmű agyzúzódás is kialakult. A sérülések tényleges gyógytartama 2 

hónap. A koponyaüreget megnyitó koponyacsonttörés közvetett életveszélyes sérülés. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a vádlott és a tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.23. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
zaklatás bűntette 2023.03.23.  08:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott nem tudta elfogadni, hogy a sértett elhagyta őt, ezért a szakítást 

követően, vagyis 2020. november 04-e után 2020. november 22-éig saját telefonjáról, majd 

ismeretlen számról indított hívásokkal, sms-üzenetekkel próbálta a sértettet elérni, vele a 

kapcsolatot felvenni. Fenti időszakban a vádlott 31 hívást indított és 381 sms-t küldött a 

sértettnek. 

2020. november 17-én a vádlott a sértett lábatlani lakásán ünnepelte közös gyermekük 

születésnapját. Ezt követően a sértett megengedte a vádlottnak, hogy a lakásban egyedül 

maradjon a gyermekükkel, ő maga pedig a vele egy udvarban lakó szülei lakásába ment. A 

vádlott azonban 23 óra 47 perctől több sms-t küldött a sértettnek, amelyekben könyörgött neki, 

hogy béküljön ki vele, továbbá gyalázkodó üzeneteket is küldött a részére. A sértett visszatért a 

lakásába, hogy rábírja a vádlottat magatartása befejezésére és a lakás elhagyására, de vitába 

keveredtek egymással, amely során a vádlott a sértettet meglökte, majd combon rúgta és 

megszorította a karját. 

A vádlott 2020. november 18. és november 23. közötti időszakban a sértett barátjának 

félelemkeltés céljából 30 darab fenyegető sms-üzenetet küldött. 
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A vádlott miután a volt élettársát az interneten keresztül és telefonon sem tudta elérni, 2020. 

november 20. és november 23. napja között több alkalommal a sértett édesapját hívta fel, 

illetőleg sms-ben vette fel vele a kapcsolatot és félelemkeltés céljából megfenyegette azzal, 

hogy „kinyírlak, megöllek, agyonverlek”. 

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

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 

 
 
2023.03.23. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 
bűntette 

2023.03.23.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2021. év nyarától 2022. február 8. napjáig részben saját fogyasztása, 

részben eladás céljából másfél hetente alkalmanként legalább 10 gramm kannabiszt, illetve 

metamfetamint tartalmazó anyagot vásárolt 2.500 forint/gramm áron, majd azt legalább 3.000 

forint/gramm áron értékesítette.  

A dílert 2022. február 8-án a lakásában a tatabányai rendőrség elfogta. A lakásban a nyomozó 

hatóság éppen kutatást végzett, amikor több fogyasztó jelent meg, hogy kábítószert vegyenek, a 

rendőrség ezért őket is eljárás alá vonta. A lakásban kábítószert, annak fogyasztásához és 

árusításához szükséges eszközöket foglalt le a rendőrség. A vádlottól lefoglalt kábítószerek 

összesített hatóanyag tartalma a csekély mennyiség felső határát meghaladja - annak 440,2%-

a, de a jelentős mennyiség felső határát nem éri el – annak 70,2 %-a. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és 192.000 forint vagyonelkobzásról is 

rendelkezzen. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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