
Tatabányai Törvényszék 

2020.11.23 – 11.27. 

2020.11.24.  

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
súlyos testi sértés 

bűntettének kísérlete 

2020.11.24. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott felesége 2019. október 4-én almásfüzitői lakóhelyük lépcsőházában szóváltásba 

keveredett az idős sértettel, akit a vita hevében megfenyegetett, hogy ha a férje hazaér, akkor 

felküldi a sértetthez. A férfi másnap délelőtt a társasház közös használatú raktárában volt, 

amikor a vádlott és a felesége megjelentek, a vádlott rátámadt a sértettre és kiabálva kérdőre 

vonta az előző nap történtek miatt. A sértett megpróbálta becsukni a raktár ajtaját, a vádlott 

azonban belökte azt és berontott a helyiségbe. Az időskorú sértett félelmében maga elé 

kapott egy kisméretű létrát, de a támadást nem tudta elhárítani, a vádlott ököllel többször 

arcon ütötte a férfit. 

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, 

azonban a támadott testtájékra és az erőbehatás mértékére figyelemmel a bántalmazás 

alkalmas volt súlyosabb arccsonttörés okozására. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a férfi a 

bűnösségét az ülésen beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 2 év 6 hónap börtönbüntetésre és 3 

évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.24.  

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2020.11.24. 8:30 

Az ügy lényege: 

Az elsőrendű vádlott 2019. április végén leszedte az autójáról a rendszámtáblákat és azokat 

egy másik -a forgalomból ideiglenesen kivont- autójának rendszámtábláival felcserélte, hogy 

az autókkal vagyon elleni bűncselekményeket kövessen el a másodrendű és a harmadrendű 

vádlottal együtt, és a nyomozóhatóságot a rendszámok felcserélésével megtévessze, ne 

tudják beazonosítani a személygépkocsikat. 

A vádlottak megállapodtak abban, hogy (mivel jövedelemmel nem rendelkeztek), 

üzletszerűen, közösen lopni fognak. A három férfi bűnszövetségben 2019 márciusa és májusa 
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között kilenc mocsai hétvégi házba tört be és azokból különböző értéktárgyakat vittek el, 

összesen közel 200.000.- forint értékben.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak az 

ülésen a bűnösségüket beismerik, úgy a bíróság a visszaeső elsőrendű vádlottat ítélje 2 év 6 

hónap börtönbüntetésre, a másodrendű vádlottat 1 év 10 hónap börtönbüntetésre, a 

harmadrendű vádlottat pedig 1 év 6 hónap -3 évre felfüggesztett- börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.25.  

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2020.11.25. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a nő 2013 óta egyedül nevelte tizenöt és tizennégy éves lányait. Az anya a 

gyermekeit tanulmányaiban nem segítette, az iskolával nem tartotta a kapcsolatot, szülői 

értekezletekre, fogadóórákra nem járt. A nő ráhagyó nevelési módszerének következménye 

lett a kiskorú sértettek iskolakerülése.  

A vádlott 2018 februárjában szerelmi kapcsolatot létesített egy csornai férfival, majd 2018 

márciusában hozzá költözött, két kislányát egyedül hagyta tatai otthonukban, a lányokat 

nagykorú nővérük nevelte. A nő távozását követően a két kislány egyáltalán nem járt iskolába. 

A sértettek többször kérlelték a vádlottat, hogy térjen vissza hozzájuk, azonban a vádlott egy 

idő után teljesen elérhetetlenné vált. A kislányok 2018. április 5-én gyermekotthonba 

kerültek.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.26.  

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
szexuális kényszerítés 

bűntettének kísérlete 

2020.11.26. 13:00 
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Az ügy lényege: 

A vádlott 2018. október 30-án kora este egy komáromi buszmegállóban a buszra várakozó 

sértetthez lépett úgy, hogy közben a kezében volt a nemiszerve. A férfi érthetetlenül elkezdett 

magyarázni a sértettnek, tőle kb. 20 cm távolságra. A vádlott ezt követően megfogta a sértett 

vállát és egy határozott mozdulattal maga felé rántotta, hogy a nemiszerve felé közelítse. A 

sértett elütötte a vádlott kezét és meglökte őt a vállánál, hogy távolabb kerüljön tőle, majd 

felszállt az érkező buszra. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az 

ülésen a bűnösségét beismeri, úgy a bíróság ítélje őt 2 év 6 hónap börtönbüntetésre és 3 évre 

tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.27.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kapcsolati erőszak 

bűntette és zaklatás 

bűntette 

2020.11.27. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi ittas állapotban rendszeresen veszekedett élettársával, és szidta őt, azzal 

fenyegette, hogy elvágja a torkát. A férfi 2018-ban négyszer bántalmazta élettársát, akit 

szeptember 1-jén tokodi otthonukban gumibottal vert meg, majd a földre került nőt 

megrugdosta. Az elkövető 2018. október 7-én nem volt elégedett a vacsorával, ezért a nőt az 

ágyra szorította, az ujjait feszegette és azzal fenyegette meg, hogy elvágja a nyakát, ha 

feljelentést tesz. A sértettnek ekkor eltörött a bal keze. A férfi 2018. október 25-én azért 

veszekedett élettársával, mert mire hazaért, nem volt elegendő alkohol otthon. Ekkor a férfi 

felpofozta a nőt, aki félelmében a konyhaasztal alá bújt. Később a férfi egy ajtólapot csapott 

rá a sértettre, aki az udvarra is követte a férfit, hogy kibékítse, azonban a férfi egy halkiemelő 

háló nyelével fejen ütötte.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.27.  

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 
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emberölés bűntette 2020.11.27. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2019. december 30-án délután egy oroszlányi itallerakatnál összetalálkozott 

ismerősével, a hajléktalan életmódot folytató sértettel. A vádlott és a nő együtt bementek az 

üzletbe és szeszes italt, ásványvizet vettek, majd közösen elmentek egy lakásba, amit a vádlott 

szívességből használhatott aznap. A lakásban a vádlott és a sértett együtt italoztak, 

beszélgettek és csókolóztak, majd a férfi lement cigarettáért a dohányboltba, ahonnan 

visszatérve tovább folytatták az italozást. A férfi ismeretlen okból magához vett két, a 

lakásban található kést és azokkal 17 alkalommal megszúrta a sértettet, aki a szúrások és 

metszések következtében néhány percen belül elhunyt. 

A vádlott ezután távozott a lakásból. 

 

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

életfogytig tartó fegyházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.27.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak 
bűntette 

2020.11.27. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádlottak 2019. január 19-én korán reggel kábítószertől befolyásolt állapotban az 

esztergomi buszvégállomáson tartózkodtak. Busszal akartak hazamenni, ezért fel akartak 

szállni az egyik járműre, de az műszaki hiba miatt nem tudott elindulni. A buszon csak a sofőr 

és egy segítségére siető kollégája tartózkodott, a buszra utasok nem szállhattak fel. A 

vádlottak erről nem tudtak, ezért kopogtak a busz ablakán, mire a buszban tartózkodó 

személyek kézjelekkel tudatták velük, hogy nem lehet felszállni. A két férfi ennek ellenére 

többször tenyérrel megütötte a busz első szélvédőjét, belefejeltek az ajtó üvegébe, közben 

azt kiabálták, hogy „Engedj fel a buszra, te paraszt! Nyisd ki, mert szétbaszom a szádat, te 

rohadt geci!” 

A buszon tartózkodók közül az egyik férfi a vádlottak magatartása miatt értesítette a 

rendőrséget, míg másikuk (a sértett) kinyitotta a busz ajtaját és közölte a vádlottakkal, hogy a 

busz nem indul el, nem szállhatnak fel rá. A tájékoztatás ellenére a másodrendű vádlott 

megpróbált felszállni a buszra, mire a sértett elállta az útját. A másodrendű vádlott erre a 

sértett felé ütött, aki próbálta védeni magát. A sértett leszállt a buszról, a vádlottak pedig 

tovább szidták őt, leköpték és próbálták megütni. A sértett az ütések egy részét elhárította, 

de a vádlottaknak néhányszor sikerült őt háton, combon és karon eltalálni.  
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Az incidenst látva egy másik buszvezető a sértett segítségére sietett, az elsőrendű vádlottat 

elhúzta a közeléből, aki erre visszafordult és a vállán megütötte őt. 

A vádlottak ezt követően gyalog hazaindultak, de útközben egy másik parkoló buszba és 

néhány kerékpárba is többször belerúgtak. A két férfi végül visszafordult, mert a sérelmüket 

meg akarták beszélni a buszsofőrökkel. A műszaki hibás buszhoz visszaérve folytatták 

erőszakos magatartásukat, a buszsofőröknek azt ordították, hogy „Szopjatok le korrupt gecik, 

mit képzeltek, hogy nem visztek el minket?”. Az elsőrendű vádlott ismét meg akarta ütni a 

sértettet, de elvesztette az egyensúlyát és tévedésből a forgalomirányítót ütötte fejen, aki 

igyekezett csillapítani a vádlottat. Az férfi nyomban bocsánatot kért a nőtől, akinek 8 napon 

belül gyógyuló sérülést okozott. 

A helyszínre érkező rendőrök jelenlétében az elsőrendű vádlott egy alkalommal arcon ütött 

egy utast, aki a fenti eset alatt szintén nyugtatni próbálta a vádlottakat. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak a 

bűnösségüket az ülésen beismerik, úgy a bíróság az elsőrendű vádlottat ítélje 2 év 

börtönbüntetésre, a másodrendű vádlottat pedig 1 év 6 hónap börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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