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testi sértés vétsége 

2021.11.22.  08:30 

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 ítélet várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.11.22. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
állatkínzás bűntette 2021.11.22. 09:30 

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, 
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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 

 
 
 
2021.11.23. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2021.11.23. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi különböző hotelekben vett igénybe szállást, annak tudatában, 

hogy anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé a szállás és az ahhoz tartozó egyéb 

szolgáltatások ellenértékének a kifizetését, azt nem is kívánta teljesíteni. 

2019. augusztus 26. és szeptember 1. közötti időre foglalt két szobát egy komáromi 

panzióban, ahová két kiskorú gyermekével érkezett. Szállást és reggeli szolgáltatást 

vettek igénybe. Az elkövető a gyermekeivel 2019. augusztus 31-én a szállásdíj 

megfizetése nélkül a panziót elhagyta. A férfi távozáskor magával vitte a szobák és a 

recepció kulcsait, valamint a szállodai bejelentőlapját is, a panziónak 188.000 forint 

kárt okozott.  

A vádlott 2019. szeptember 20. napján egy tatai panzióba érkezett. Hat éjszakára 

foglalt szállást, majd öt nap múlva kijelentkezés és az ellenérték megfizetése nélkül 

távozott, ezzel 162.200 forint kárt okozott.  

A férfi ezután 2019. szeptember 25-én egy váci hotelben szállt meg, innen is öt nap 

múlva távozott, a hotelből nem jelentkezett ki, a szállásdíjat nem fizette ki, ezzel 

134.400 forint kárt okozott.  

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

szemben halmazati büntetésként börtönbüntetést szabjon ki és tiltsa el a közügyek 

gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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2021.11.23. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.11.23. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2020. évtől segédmunkásként felújítást végzett az esztergomi 

családi házban, így ott helyismerettel rendelkezett, látta, hogy az értékkel bíró 

tárgyakat hol tárolják, és milyen módon lehet bejutni az ingatlanba. A felújítás alatt 

álló ingatlan bejárati kapuját nem lehetett kulcsra zárni, hanem egy megbeszélt 

helyen tartották a kilincset, amely segítségével dolog elleni erőszak nélkül lehetett 

bejutni az udvarra. A férfi 2020. március 19-ét megelőző napokban a felújítási munkák 

ideje alatt részben munkaidőben, részben azt követően több alkalommal, heti 

rendszerességgel tulajdonított el értékes porcelán tárgyakat, festményt összesen 

82.740 forint értékben. Ugyanebből a családi házból egy másik sértett tulajdonát 

képező szerszámgépeket is eltulajdonított a férfi, összesen 162.500 forint értékben. 

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

börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra, 119.990 forint összegű vagyonelkobzásra 

ítélje, valamint egy korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását 

is rendelje el. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.11.24. 
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberölés bűntette 2021.11.24. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2021. január 11. napján kezdett dolgozni operátorként egy 

tatabányai gyárban és ezen a napon költözött be a munkáltatója által biztosított 

lakásba, ahol ekkor már ott lakott a sértett. A vádlott és a sértett között gyakoriak 

voltak a viták, mert a vádlott használta a sértett használati tárgyait, kutatott az iratai 

között.  
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A vádlott 2021. február 04. napján reggel azzal vádolta meg a sértettet, hogy az kábító 

hatású italt adott neki és az éjszaka folyamán megerőszakolta őt. A sértett a 

munkáltatójának jelezte a vádlott alaptalan vádaskodását.  

A vádlott 2021. február 05. napján 03 óra körüli időben felébredt a lakásban és 

végbéltáji fájdalma eszébe juttatta azt az alaptalan gondolatát, hogy az előző éjszaka 

a sértett szexuálisan közeledett hozzá. Emiatt dühös lett, kiment a konyhába és 

magához vett egy kést. A sértett ekkor a vádlottal közös szobában lévő ágyában aludt. 

A vádlott visszatért a hálószobába és a 8,5 cm pengehosszúságú késsel négy 

alkalommal megszúrta a sértett mellkasát, az állcsúcsa bal oldalát, a bal vállcsúcsát és 

a bal lapockáját. A sértett a bántalmazásra felébredt, megpróbált felkelni és 

védekezni, melynek során az egyik szúrás sérülést okozott a bal kezén is. A vádlott 

lenyomta az ágyra a sértettet és megszorította a nyakát. A vádlott szúrásai 

következtében a sértett elhalálozott. Az elkövető ezt követően a vasútállomásra ment 

és Németországba utazott, majd egy nap elteltével visszautazott és jelentkezett a 

Tatabányai Rendőrkapitányságon. 

A vádlott 2021. február 05. napját röviddel megelőzően ismeretlen személytől, 

ismeretlen helyen kábítószert, marihuánát szerzett meg, melyet elfogyasztott. 

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

börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.11.25. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság vétsége 2021.11.25. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019. november 1-jén egy esztergomi kocsma kerthelyiségében 

ittas állapotban elaludt. A pultosnő a férfit három alkalommal is felrázta, és megkérte, 

hogy ne ott aludjon. A vádlott ezt zokon vette, ezért a harmadik alkalommal megfogta 

és megrántotta a nő pólóját. Ekkor a nő segítségére sietett az egyik férfi vendég, aki 

közéjük állt. A vádlott lökdösni kezdte a férfit, aki igyekezett lefogni a vádlottat, hogy 

megakadályozza abban, hogy őt megüsse. Két másik férfi vendég is próbálta a 

dulakodó férfit lefogni. A vádlott az egyik férfit egy üveg hamutartóval fejbe dobta, 

ezután ököllel is meg akarta ütni, de a sértett elhajolt. Az ittas vádlott ezután a másik 

férfit a fején egy kemény tárggyal ütötte meg, akinek a további ütéseket sikerült 
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kivédenie. Az elkövető egy harmadik férfinak a kezét próbálta megharapni, majd a 

combján ütötte meg.  

A férfi többszörös visszaeső, őt a bíróság 2018-ban lopás bűntette miatt 2 év 6 hó 

fegyházbüntetésre ítélte, amelyből 2019. május 27-én szabadult.  

Megjegyzés: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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