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KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
önbíráskodás bűntette 2022.02.01. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértettnek tartozása volt a vádlottak felé és a tartozás kiegyenlítésére 

kábítószert ígért, azonban ehelyett egy MSM nevű anyagot adott át részükre. A vádlottak 

emiatt úgy döntöttek, hogy a sértettet „megleckéztetik”, követelésük érvényesítése 

érdekében megverik.  

A vádlottak 2020. július 19-én az esti órákban rávették a sértettet, hogy autóval menjen velük 

a Komárom határában lévő földútra. A másod- és a harmadrendű vádlott a gépkocsiból 

kihúzta a sértettet, akit testszerte ütlegeltek és 10.000 forintot, valamint egy telefont 

követeltek tőle. Eközben az elsőrendű vádlott nő a telefonjával rögzítette az eseményeket és 

azt mondta a sértettnek, hogy „könyörögj az életedért!”, valamint a társait bíztatta. A két férfi 

egy gödörbe nyomta a sértettet, akinek a szájába trágyát és a sértett által előzőleg adott fehér 

port töltötték, majd nagy erővel, testszerte megütötték, megrugdosták, melynek 

következtében a sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okoztak, illetve a szemtájékot 

ért behatás alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására is. 

A vádlottak ezenkívül a sértettől elvettek 6.000 forint készpénzt, 1 baseball sapkát és egy 

70.000 forint értékű mobiltelefont. 

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 

 
 
2022.02.01. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
halált okozó ittas 

járművezetés bűntette 

2022.02.01. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű vádlott 2020. szeptember 26-án 19 óra 30 perckor 

súlyos alkoholos befolyásoltságú állapotban közlekedett a 8146. számú úton Ászár 

irányából Tárkány irányába a forgalomból kivont gépkocsijával. 
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A vádlott a haladása során Tárkány egy működő közvilágítással ellátott szakaszán, az előtte 

szabálytalanul, a menetirány szerinti jobb oldalon gyalogosan, fényvisszaverő mellény 

nélkül, kivilágított segédmotoros kerékpárját maga mellett toló sértett kikerülésébe kezdett, 

amelynek végrehajtása során az ittassága okán nem tartott megfelelő oldaltávolságot és 

elütötte a sértettet. 

A vádlott az ütközést követően megállt, de nem győződött meg arról, hogy a sértett az 

ütközés következtében megsérült-e, illetve segítségre szorul-e, majd a helyszínről 

segítségnyújtás nélkül, ismeretlen helyre távozott. 

A baleset során a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos, életveszélyes koponyasérülést 

szenvedett, őt kórházba szállították, ahol a balesetben elszenvedett sérülései miatt 2020. 

szeptember 27. napján 05 óra 26 perckor elhunyt. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.02.02. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
halálos közúti baleset 

okozásának vétsége 

2022.02.02. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019. december 17-én éjszaka személygépkocsit vezetett Tata lakott 

területén, a Május 1. úton a belső sávban. Előtte jármű nem haladt, ugyanakkor a külső 

sávban haladt egy másik gépjármű, ami megállt az úton kijelölt gyalogosátkelőhely előtt, majd 

az ott várakozó sértett részére biztosította az úttesten való átkelést. Ezt a vádlott nem észlelte 

és 65-73 km/órás sebességgel elütötte a zebrán áthaladó sértettet, aki ennek következtében 

nagy erővel a jármű elejére a szélvédőnek csapódott, majd az úttestre esett.  

A baleset során a gyalogos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét 

vesztette. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás szakértők 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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2022.02.03. 
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége 2022.02.03. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint két férfi a Komáromhoz közeli sertéstelepről 2020. július 27-ére virradóan 1 

darab 120 kg-os sertést, 5 darab 20 kg-os választási malacot, gázpalackot, perzselőt, talicskát, 

akkumulátort lopott el összesen 202.900 forint értékben. Az eltulajdonított értékeket az 

elsőrendű vádlott ácsi ingatlanába szállították. A vádlottak a disznót levágták, a feldolgozott 

húst közösen felhasználták. A gázpalackot, a perzselőt és az akkumulátort az elkövetők 

néhány nappal később visszavitték a sértettnek, valamint 50.000 forint kártérítést fizettek 

neki, így a sértett kárából 78.900 forint térült meg. 

A két férfi 2020. augusztus 5-én 22 óra körüli időben egy szarvasmarhatelephez vezető úton 

felfigyelt egy nyitva hagyott gépkocsira. A járművet az I. rendű vádlott megpróbálta beindítani 

azért, hogy azt eltulajdonítsák, azonban ez nem sikerült, így felhagytak eltulajdonítási 

szándékukkal, majd az üzemképtelen járművet a közelben lévő bokros-fás területre tolták és 

ott felgyújtották azért, hogy a nyomokat eltüntessék. A II. rendű vádlott öngyújtóval 

meggyújtotta az ülés kárpitját, a tűz szétterjedt a gépkocsi belsejében, emiatt a 422.000 forint 

értékű jármű teljesen kiégett. 

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

végrehajtandó börtönbüntetése és közügyektől eltiltásra ítélje, valamint az elsőrendű 

vádlottat 1 évre tiltsa el a közúti járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.02.04. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kifosztás bűntette 2022.02.04. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2019. nyarán Tatán és több Balaton-parti 

településen surrant be ifjúsági táborokba, nyaralókba, ahonnan különböző értéktárgyakat 

tulajdonított el, több esetben az ott alvó sértettektől, hogy a maga és élettársa 

megélhetését ezekből biztosítsa, illetve egészítse ki. Az egyik esetben a vádlott egy fonyódi 

üdülőbe a nyitott ajtón keresztül bement, majd a földszinti szobából eltulajdonította a 

sértett tulajdonát képező, 350.000 forint értékű Apple Mac Book-ját, az 50.000 forint értékű 

JBL hangszóróját, valamint a fürdőszobában felakasztott nadrág zsebéből 120.000 forint 

készpénzt, miközben a sértett a másik szobában aludt. Az okozott kár nem térült meg. 
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A 46 vádpontban rögzített, összesen 3,8 millió forint összegű károkozásból 1,3 millió forint 

nem térült meg.  

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás 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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