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2021.09.27. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
állatkínzás bűntette 2021.09.27. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a gazdasági társaság a Tatához közeli telephelyén szürke szarvasmarha 

tenyésztéssel foglalkozott. A cég képviselője a jogszabályi rendelkezések megszegésével 

2017. évtől nem biztosított megfelelő életkörülményeket az állatoknak, azokat elégtelen 

létszámú személyzettel, elégtelen méretű legelőkön, istállókban, elfogadhatatlan higiéniai 

körülmények között tartotta, nem gondoskodott elegendő mennyiségű és minőségű 

takarmányról, a megfelelő ivóvíz ellátásról, a tömeges pusztulás ellenére állatorvost nem 

hívott. 

Az elkövető által üzemeltetett telephelyen 2018. január 1- április 10. között 158 szürke 

szarvasmarha pusztult el a nem megfelelő bánásmód miatt.  

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

végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

 

 
2021.09.27. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
halált okozó testi sértés 

bűntette 

2021.09.27.  8:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a közepes-súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt lévő vádlott 2020. 

április 18. napján 20 óra körül, Tatabányán italozott és munkáról beszélgetett 3 férfivel. A 

vádlott ekkor közölte az egyik férfivel, hogy nem fog neki munkát adni. Ezt követően a férfi 

elment, majd öt perccel később a sértettel érkezett vissza. 

Az alkoholos befolyásoltság alatt lévő sértett trágár módon szidalmazni kezdte a vádlottat, 

fenyegette, hogy megüti.  A sértett fellépésére a vádlott nem reagált, a sértett ennek ellenére 

egy alkalommal ököllel arcon ütötte őt. Az ütéstől a vádlott az egyensúlyát vesztette, az arcán 

zúzódással járó 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.  

A vádlott hirtelen, gyors mozdulattal a tőle 3-4 méterre lévő, további fenyegető kijelentést, 

mozdulatot nem tévő sértetthez lépett, és azért, hogy az őt ért sérelmet megtorolja, egy 
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alkalommal könyökkel, nagy erővel arcon ütötte. A sértett az ütéstől magatehetetlenül 

hátrafelé, a kőtámfalhoz, majd a földre esett. A vádlott a már földön fekvő, magatehetetlen, 

így védekezni nem tudó sértett bántalmazását folytatta, még legalább három alkalommal, 

nagy erővel, ököllel az arcán megütötte. Amikor a vádlott a sértett bántalmazását 

abbahagyta, a másik 2 férfi elhúzta a vádlottat a sértett mellől.  

A sértett a bántalmazás következtében még a cselekmény helyszínén elhunyt.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.09.27. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
gondatlanságból okozott 

testi sértés vétsége 

2021.09.27.  13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020. november 18. napján délelőtt élettársával egy kisbéri 

dohánybolthoz ment, ahol az üzlet előtt várakozva figyeltek fel a sértettre, aki ittas 

állapotában hangosan, artikulálatlanul beszélt és dülöngélt. A vádlott felszólította a sértettet, 

hogy fejezze be a kiabálást és menjen el onnan. A sértett a felszólításnak nem tett eleget, 

hanem elindult a vádlott irányába, miközben a vádlott élettársára utalva azt kérdezte tőle 

„Tiéd, tiéd?”. A vádlott erre szintén a sértett felé lépett, aki megpróbálta kikerülni őt, miközben 

kezével a vádlott mellkasa felé nyúlt. A vádlott úgy gondolta, hogyha a sértett az élettársa 

közelébe megy, akkor inzultálni fogja őt, ezért egy alkalommal meglökte a sértettet azért, 

hogy távol tartsa őt az élettársától. A sértett a lökés következtében hanyatt esett a betonozott 

járdán, beütötte fejének hátsó részét és eszméletét vesztette. A vádlott a sértett állapotát 

észlelve odament hozzá, majd megkérte a jelenlévőket, hogy értesítsék a mentőszolgálatot.  

A sértett agyzúzódást és keményagyburok alatti vérzést, valamint egy régebbi 

koponyacsonttörésének rásérülését szenvedte el. A sérülések tényleges gyógytartama 

egyenként és összességében is 8 hét, mindkét sérülés életveszélyes sérülésnek tekinthető. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.09.28. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége 2021.09.28.  08:30  
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2020. június hó 25-én, az esti órákban a nyergesújfalui temető 

parkolójában egy személygépkocsi ablaküvegét egy fúrószárt használva kitörte, és a gépkocsi 

jobb első üléséről ellopott egy összesen 32.300 forint értékű táskát, a sértett benne lévő 

pénztárcájával, személyes irataival, bankkártyáival, lakáskulcsával, valamint a sértett 

munkáltatója tulajdonát képező, összesen 44.000 forint értékű mobiltelefonnal és gépkocsi 

pótkulccsal együtt. 

Az elkövető különös visszaeső, 2019-ben szabadult más ügyben kiszabott 

szabadságvesztésből. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.09.29. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.09.29. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I.r. és a II. r. vádlottak a 2020. június 22-én történt elfogásukat megelőző 

hónapokban haszonszerzési szándékkal több alkalommal adtak el ismerőseiknek, így a III.r. 

vádlott számára is, kábítószer tartalmú anyagot abból a célból, hogy azt ismerőseik szintén 

haszonszerzés végett tovább értékesítsék.   

2020. március 19. napján 17 óra 20 perc körül a III. rendű vádlott marihuánát vásárolt a 

másik 2 vádlottól oly módon, hogy a kábítószert a vádlottak gépkocsival Tatabányára 

szállították, majd egy papír bevásárlótáskában átadták a III. rendű vádlott részére az egyik 

tatabányai áruház parkolójában.  

Ezt követően a III. rendű vádlottat rendőri intézkedés alá vonták és a táskában az intézkedő 

rendőrök 424 gramm bruttó tömegű kábítószer gyanús növényi anyagot találtak. A III. 

rendű vádlott elfogását követően az általa bérelt tatabányai lakásban további 23,7 gramm 

marihuána került lefoglalásra. A III.r. vádlottól lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladja a 

csekély mennyiség felső határát, annak 817,7%-a, de nem éri el a jelentős mennyiség alsó 

határát. 

Az I.r. és a II.r. vádlottak által az eladásra szánt kábítószer tárolására használt Budakeszin 

található hangárban ugyanezen a napon lefolytatott kutatás során lefoglalásra került 40,55 

gramm nettó tömegű kokain és 297,93 gramm nettó tömegű marihuána, valamint 

kábítószer adagolásához, méréséhez szükséges eszközök. A marihuána hatóanyag tartalma 

a jelentős mennyiség 44,9%-a, míg a kokain hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség 

78,55%-a. 

Megjegyzés: A Tatabányai Törvényszék a 2021. július 14. napján tartott előkészítő ülésen, a 

III.r. vádlottal szemben ítéletet hozott, melyben az ügyészség és a vádlott között kötött 
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egyezséget jóváhagyta és 3 év fegyházbüntetésre, valamint 3 év közügyektől eltiltásra ítélte a 

III.r. vádlottat, míg a másik 2 elkövetővel szemben az eljárást tárgyalásra utalta. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.10.01. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

2021.10.01. 08:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az elsőrendű és a másodrendű vádlott 2018. szeptember-október 

hónapban több Komárom-Esztergom megyei cég telephelyére bejutott és az ott álló 

munkagépekből, tehergépkocsikból gázolajat tulajdonított el, ezzel többszázezer forintos 

kárt okozva. 

Egy másik esetben egy esztergomi telken lévő szerszámos fészer ajtaját záró lakatpántot 

rögzítő csavarokat kitekerték és onnan 157.884 Ft értékben különböző szerszámokat, 

felszerelési tárgyakat tulajdonítottak el. 

Az elsőrendű vádlott 2017. május 10. napjától a 2018. szeptember 17. napjáig egy esztergomi 

cég alkalmazásában dolgozott árumozgatóként, ahol a rábízott áruból 24 db, egyenként 25 

kg-os papírzsákos ömlesztett cukrot tulajdonított el, amelyeket a másodrendű vádlottnak 

adott oda.  

2018. októberében az elsőrendű vádlott a fiatalkorú fiával egy táti, körbekerítetlen családi 

házba bement és onnan 301.450 Ft összegben háztartási gépeket, műszaki cikkeket, 

különböző egyéb felszereléseket tulajdonított el. 

A bíróság a 2021. március 5. napján tartott előkészítő ülésen elrendelte az elsőrendű 

vádlotthoz kapcsolódó másik ügy jelen ügyhöz egyesítését. 

Az egyesített ügy vádirata szerint az elsőrendű vádlott élettársi kapcsolatából 2003-ban 

született a sértett. Miután élettársi kapcsolatuk megszakadt, 2007-2018 között a sértettet a 

vádlott nevelte. 

A vádlott különösen 2017. szeptemberétől kezdődően elhanyagolta a sértettet, nem segített 

a tanulásban neki, nem tájékozódott az iskolai teljesítménye iránt, amikor kiderült, hogy a 

sértett a 2017-2018-as tanévben félévkor öt, évvégén pedig két tantárgyból megbukott, nem 

beszélt vele, közönyösen állt hozzá. Nem tartotta az iskolával a kapcsolatot, akkor sem ment 

be az osztályfőnökhöz, amikor ezt kifejezetten kérték tőle A továbbtanuláshoz szükséges 

iratot sem írta alá, amivel a sértett továbbtanulását is veszélyeztette. 

A vádlott a családi konfliktusokat agresszíven kezelte, a sértettet szidalmazta, több 

alkalommal megpofozta, nyakánál fogva falhoz nyomta. A vádlott magatartása miatt a sértett 
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marginális, szeretetlen helyzetben élt, ahol az igényei, érzései, szükségletei nem 

érvényesültek. 

A vádlott 2018. augusztus 30. és 2018. október 29. napja közötti időszakban vagyon elleni 

bűncselekményeket követett el, amely helyszínekre magával vitte a sértettet is. A sértett – 

aki egyébként a lopások elkövetésének idején a 14. életévét alig haladta meg - a 

bűncselekményeket a vádlottól való félelem és megfelelési kényszer hatása alatt követte el.  

A sértett 2019. januárjában nagynénjéhez költözött. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.10.01. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2021.10.01. 12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a kocsi lakóhelyű nő 2021. február hó 26-án meglátogatta esztergomi 

barátnőjét azzal, hogy néhány napig nála fog tartózkodni. A vádlott 2021. február 28-án a 

barátnője 13 éves lányával megbeszélte, hogy együtt elmennek az áruházba. A nő elmondta 

a kiskorú lánynak, hogy egy héttel előzőleg egy oroszlányi áruházban megkísérelt néhány 

árucikket ellopni, azonban tetten érték őt. A nő ezt követően rábírta a lányt, hogy az 

áruházban különféle árucikkeket lopjanak el.  

Az áruházban a nő bizsukat, kézműves ollót, hajfestéket, filckészletet, kozmetikumot, 

nadrágot, és felsőruházatot lopott 32.425 forint értékben úgy, hogy az áruvédelmi 

etiketteket ollóval eltávolította (mely a termékek sérülésével járt együtt), az árut a 

ruházatába és a táskájába rejtette. A kiskorú lány hegyezőt, tollat, radírt, nadrágot és 

felsőruházatot tulajdonított el összesen 19.837 forint értékben úgy, hogy a termékeken lévő 

biztonsági etiketteket eltávolította. 

Az áruház biztonsági személyzete a kamerákon keresztül figyelemmel kísérte az 

elkövetőket, majd őket a kasszasor elhagyását követően feltartóztatta.  

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

végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki, valamint kötelezze a 

megsérült termékek miatt a sértett felmerült kárának a megtérítésére. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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