
Tatabányai Törvényszék 

2020.07.06. – 07.10. 

2020.07.06. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2020.07.06. 8:30 

Az ügy lényege: 

A sértett megengedte a vádlottnak, hogy a komárom-esztergom megyei településen lévő 

lakásában aludjon. A sértett és a vádlott között 2018. augusztus 18-án este vita alakult ki, 

mert a sértett nem akarta megengedni, hogy a vádlott férfi ismerőse is a lakásban aludjon.  

A vita során a vádlott a neki háttal álló sértettet egy konyhakéssel, közepes erővel háton 

szúrta. A vita és a dulakodás a vádlott és a sértett között ezután is folytatódott.  

A helyszínre 19 óra 55 perckor kiérkező rendőrök választották szét a sértettet és a vádlottat. 

Miközben a sértettet a rendőrök az utcán hallgatták meg, az utcára kiment a vádlott is, ott 

ököllel, egy alkalommal arcon ütötte a sértettet, amely után a vádlottat a rendőrök 

megbilincselték.  

A szúrás következtében a sértettnek 3 hét alatt gyógyuló sérülése keletkezett, a szúrás 

alkalmas volt a mellüreg megnyitására, és így életveszélyes sérülés okozására is. 

A vádlott garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt kiszabott 

szabadságvesztésből 2017. március 12-én szabadult, ezért különös visszaesőnek minősül.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet várható. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.07.08.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság vétsége 2020.07.08. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2018. július 9-én a Bécsből Budapestre tartó vonaton utazott. Mivel a férfi érvényes 

menetjeggyel nem rendelkezett, ezért az ellenőrzés elkerülése érdekében a szerelvény 

mosdó helyiségébe zárkózott. A jegyvizsgálást végzők észlelték a hosszabb ideje zárt mosdót, 

ezért a kabin ajtaját kinyitották. A vádlott megtagadta a személyazonosságának igazolását, 

amikor pedig felszólították a vonat elhagyására agresszív lett és a jegyvizsgálókat hangosan, 

trágár kifejezésekkel szidni kezdte, veréssel fenyegette őket, majd öklével a vonat oldalát 

kezdte ütni. 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


 

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

fogházbünetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.07.09. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
szexuális kényszerítés 

bűntette 

2020.07.09. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott és a sértett 2016. júniusában ismerkedtek meg, majd később együtt éltek élettársi 

kapcsolatban, a vádlott esztergomi ingatlanában. A pár kapcsolata 2018-ban megromlott, 

többször előfordult, hogy férfi bántotta a sértettet, megpofozta, fojtogatta, letépte a ruháját. 

2018. második felében a sértett szakított a vádlottal. 

A sértett 2018. decemberében újra találkozott a vádlottal, majd újra élettársakként éltek 

együtt. A kapcsolatuk hullámzó volt. 2019 január elején a sértettnek nem volt kedve a 

szexuális együttléthez, mire a vádlott dühös lett és több alkalommal megrúgta a nő combját, 

majd fehérneműben a téli időben kizárta a lakóhelyük udvarára, úgy, hogy előtte lelocsolta 

hideg vízzel és legalább 10 percig nem engedte vissza a lakásba. 

2019. év elején Dorogon a vádlott meglátta a sértett volt barátját, akinek az autóját kielőzte, 

majd az autóban lévő belső világítást felkapcsolta, hogy a mögötte lévő autóban a férfi jól 

lássa az autóban történteket és több alkalommal erőteljesen megütötte a sértett fejét, majd 

elhajtott.  

A fentieken kívül a vádlott még több alkalommal bántalmazta a sértettet és egy alkalommal 

olyan szexuális cselekményre kényszerítette, ami után a sértett vérezni kezdett, a férfi nem 

engedte orvoshoz menni, ezért a nő napokig fájdalomcsillapítót szedett. 

 

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

visszaesőt, halmazati büntetésként ítélje 5 év börtönbüntetésre és 5 évre tiltsa el a közügyek 

gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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