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2022.03.28. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2022.03.28.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a fiatalkorú vádlott osztálytársa, a kiskorú sértett visszamondta az 

osztálytársai körében a vádlott által tett sértő kijelentéseit osztálytársnőjüknek, és az 

visszajutott a szüleihez is, ezért a vádlott elhatározta, hogy megleckézteti, megsebesíti 

a sértettet.  

Ezen elhatározásának megfelelően a fiatalkorú vádlott 2020. december 9. napján 

otthonában a konyhai fiókból magához vett egy 20 cm pengehosszúságú, valamint egy 

7,5 cm pengehosszúságú kést és elment a tatabányai általános iskolába azzal a céllal, 

hogy a történtek miatt megleckéztesse a sértettet.  

A tanórák közti szünetben az udvarról a tanulók visszatértek az osztályteremhez, ahol 

a sértett az ajtó előtt megállt, hogy a barátait megvárja, és a vádlottat maga elé 

engedje. Ekkor azonban a vádlott a mellette álló sértetthez fordult, és anélkül, hogy 

bármit mondott volna, a ruházata zsebéből elővette a 7,5 cm pengehosszúságú kést, 

mellyel a hasán megszúrta a sértettet, oly módon, hogy a kés 4-5 cm mélyen hatolt a 

sértett hasüregébe. A fiatalkorú vádlott a szúrást követően a kést a földre dobta. A 

sértetthez a pedagógusok azonnal mentőt hívtak, a fiatalkorú vádlott a tanárok 

utasításának eleget téve, szótlanul várta meg a kiérkező rendőröket.  

A sértetten hasi műtétet kellett végrehajtani, májsérülése 8 napon túl, ténylegesen 4 

hét alatt gyógyult. A has áthatoló sérülése közvetetten életveszélyes sérülésnek 

minősül. 

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

vádlottat ítélje fogházbüntetésre, melynek végrehajtását hosszabb próbaidőre 

függessze fel. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.28. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


 

 

 
állatkínzás bűntette 2022.03.28. 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: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.28. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2022.03.28.  10:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottak és az I. rendű vádlott által a lakásába befogadott sértett 

2020. június 17. napján az éjszakai órákban együtt italoztak egy komáromi ingatlan 

alsó részében. Az italozást követően az I. rendű vádlott felment aludni az emeletre és 

felszólította a sértettet, hogy maradjon csendben, halkítsa le a zenét. A sértett nem 

maradt csendben, hanem magához vett egy szögvasat, elkezdett vele hadonászni és 

közben azt kiabálta az emeleten lévő I. rendű vádlottnak, hogy „Most gyere le, gyere 

le, átszúrlak, ha hozzám mersz nyúlni!”. Ekkor odalépett a sértetthez a II. rendű 

vádlott, adott neki két pofont és az ágyhoz irányította. A sértett letette a nála lévő 

szögvasat, azonban a kiabálást továbbra sem hagyta abba. Az I. rendű vádlott emiatt 

ideges lett, lement az emeletről és kétszer ököllel szájon ütötte az ágyon ülő sértettet, 

majd tovább ütötte őt. A sértett ekkor bocsánatot kért az I. rendű vádlottól, kérlelte, 

hogy ne bántsa tovább. Az I. rendű vádlott ezzel nem törődött, levetette a sértettel az 

összes ruháját, és testszerte ököllel ütötte tovább, kirángatta az ágyból, majd a földön 

fekvő sértettet rugdosta. Ekkor odalépett a II. rendű vádlott és a még mindig a földön 

fekvő sértettet arcon ütötte, megrúgta. A vádlottak abbahagyták a bántalmazást, 

rágyújtottak egy cigarettára, majd ismét nekiestek a földön fekvő sértettnek, 

testszerte rugdosták. Ezután közösen kihúzták az udvarra, majd amikor elkezdett esni 
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az eső, visszarángatták a házba az ajtó mellé. Ezt követően az I. rendű vádlott tovább 

ütötte-rúgta, a II. rendű vádlott pedig a kezére tekert láncfűrész lánccal ütötte a 

sértettet.  

A bántalmazást követően az I. rendű vádlott felment az emeletre aludni, a II. rendű 

vádlott pedig lefektette a sértettet egy földön lévő autóülésre, majd szőnyeggel 

betakarta. Bár a sértett a bántalmazást követően, még aznap éjszaka a helyszínen 

életét vesztette, a II. rendű vádlott csupán harmadnap hívott hozzá mentőt. A sértett 

halálának közvetlen oka traumás és vérzéses sokk volt. 

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

ítélje életfogytig tartó fegyházbüntetésre. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.29. 

ESZTERGOMI JÁ RÁ SBÍRÓSÁG 

 

 

 
rablás bűntet te  2022.03.29. 08:00 

Az ügy lényege:  

Az I. rendű vádlott 2020. július 18. napján éjjel egy Duna-parton lévő kempingben bement 

a sértettek által használt sátrakba, és onnan jogtalanul elvett 3 hátizsákot a bennük lévő 

személyes tárgyakkal együtt. A vádlott ezután távozott a kempingből, átkutatta a 

hátizsákokat, majd a kempingtől néhány kilométerre eldobta azokat, így az intézkedő 

rendőrök és a sértettek megtalálták. A bűncselekmény elkövetési értéke összesen 

190.980 forint, melyből 187.080 forint megtérült.  

Egy másik sértett 2020. augusztus 4. napján délután Pilismaróton, egy üzlet előtt 

italozott, ahol szintén jelen volt az I. rendű vádlott is. A sértett 19 óra körüli időben 

hazaindult, azonban észlelte, hogy az I. rendű vádlott követi és szólítgatja őt. A sértett 

félt, ezért egy közeli házhoz ment, ahol azonban egy kőszegélyben megbotlott és arccal 

a földre esett. Ekkor az I. rendű vádlott a sértett hátára támaszkodott, oldalról arcon 

ütötte, közben a ruházatát átkutatta, és a sértett farzsebéből elvette a sértett 10.000 

forintját, majd távozott a helyszínről.  

Az I. rendű vádlott ezt követően visszament az üzlet elé, ahol jelen volt egy másik férfi 

is, aki a 30.000 forint értékű mobiltelefonját kirakta az egyik ott lévő asztalra. Az I. rendű 

vádlott a sértett figyelmetlenségét kihasználva elvette a telefont, majd távozott a 

helyszínről. A sértett kára megtérült.  

Az I. rendű vádlott 2020. október 23. napján az esti órákban egy dömösi sörözőben 

italozott. A záróra közeledtével a pultos távozásra szólította fel az ittas állapotú 

vádlottat, majd miközben kikísérte, az I. rendű vádlott megragadta és megrántotta a 

sértett kezét, így a sértett a földre esett, a vádlott pedig távozott a helyszínről. Az esés 
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következtében a sértett töréses sérülést szenvedett, mely sérülés tényleges 

gyógytartama három hónap.  

Az I. rendű és a II. rendű vádlottak 2021. május 14. napján 0 óra 30 perc körüli időben 

megjelentek egy pilismaróti telephelynél, ahova a nyitott kapun keresztül bementek, 

majd a raktárépületből vörösréz csöveket, korongot, sárgaréz szalagot, golyóscsapot, 

talicskát tulajdonítottak el, összesen 108.806 forint értékben. A vádlottak az 

eltulajdonított tárgyakat Dömösre akarták vinni, útközben azonban a rendőrök 

intézkedés alá vonták őket.  

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.29. 
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
önbíráskodás bűntette 2022.03.29. 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 tanú meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.29. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2022.03.29. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű két férfi olyan gépjárműveket keresett, amelyek 

„munkásautók" voltak, így bennük nagy valószínűséggel szerszámokat, kisgépeket 

tároltak.  A vádlottak gépjárművel jutottak el az ötletszerűen kiválasztott 

helyszínekre, ahol a sofőr figyeléssel biztosította a társa lopását, aki az eltulajdonított 

szerszámokat értékesítette. 

A vádlottak táti, lábatlani és nyergesújfalui gépkocsikból loptak, két esetben azok 

hátsó ajtaja nyitva volt. A nyergesújfalui lopásnál a tettes a gépjármű oldalsó üvegét 

húzta el, azon keresztül nyitotta ki a tolóajtót. Ebből a gépkocsiból 863.600 forint 

értékben loptak el különféle szerszámokat. A táti lopással 109.500 forint, a lábatlani 

lopással 74.000 forint kárt okoztak a sértetteknek.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.29. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2022.03.29. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2019. április 17. napján 19 óra 5 perckor az Országos 

Mentőszolgálathoz bejelentés érkezett, mely szerint egy földön fekvő beteghez kértek 

mentőt az ácsi helyszínre. A mentőegység tagjai a helyszínen megállapították, hogy a 

vádlott nincs életveszélyben, panaszát alkohol miatti intoxikáció okozta, ezért a 

kórházba szállításhoz az ittas állapotban lévő vádlottat hordágyon fekve 

pozícionálták.  

A vádlott a mentőgépkocsiban lévő hordágyon agresszívvé vált, dobálta a testét, a 

mentő oldalfalát öklével ütögette, megpróbált leszállni az ágyról, ezért a mentőápoló 

megpróbálta a hordágyon tartani a vádlottat. A vádlott a mentőápoló segítségére siető 

mentőgépkocsivezető felé ütött, mely cselekményeivel a vádlott akadályozta a 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
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mentőegység tagjainak jogszerű eljárását, akik ezért rendőri intézkedést kértek a 

helyszínre.  

A vádlott cselekménye következtében a mentőgépkocsi hordágy háttámlája eltörött, 

ami 78.613 forint rongálási kárt eredményezett. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.30. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
testi sértés bűntette 2022.03.30.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott évek óta alkoholizáló életmódot folytat, munkahelye nincs, 

édesanyjával, az egyik sértettel él egy háztartásban. A vádlott ittas állapotban 

rendszeresen zavarja az utcában lakók nyugalmát, az utcán trágár szavakat kiabál, 

ordítva hallgatja a zenét, benéz az udvarokba, éjszakai órákban rángatja, rugdossa a 

saját kapujukat.  

A vádlott ittas állapotban 2021. február 14. és 16. napján bántalmazta idős édesanyját 

oly módon, hogy őt több alkalommal arcon ütötte, miközben ordított vele. A sértett 

mindkét alkalommal a kanapéról lecsúszott, ahonnan egészségi állapota miatt nem 

tudott felkelni. A vádlott az egyik alkalommal hideg vízzel is leöntötte a padlón fekvő 

sértettet.  

A vádlott szintén február 16-án az úton a biciklijét dobálta, trágár kifejezéseket 

használt. A sértett férfi a vádlott ordítozására kiment az utcára, hogy lenyugtassa a 

vádlottat, ahol a vádlott megfenyegette őt, hogy megveri, kinyírja, megöli. A sértett 

ezt követően beült az utcán parkoló gépjárművébe, amikor a vádlott a gépkocsi 

visszapillantó tükrébe beleütött és a bal oldali ajtóba belerúgott, amelynek 

következtében az behorpadt. A sértett ezek után bement az ingatlanába, amelynek 

kapujába a vádlott ököllel beleütött, így az betört. A vádlott magatartása 

következtében a sértettnek összesen közel 100.000 forintnyi rongálási kára 

keletkezett. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk és szakértő 

meghallgatásával folytatódik. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.31. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
halált okozó ittas 

járművezetés bűntette 

2022.03.31. 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. 

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 és szakértő 

meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.31. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csoportosan elkövetett 

garázdaság bűntette 

2022.03.31. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ittas állapotú két férfi 2019. július 11-én 21 óra körüli időben a 

Komáromhoz közeli községben lévő sörözőben a vendégekkel kötekedett. Az egyik 
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férfi vendéget a két vádlott veréssel fenyegette, illetve ököllel a fején ütlegelte. A 

bántalmazott férfi védekezésképpen egy sörös üveggel az egyik támadót a fején 

megütötte. Ezt követően a két támadó férfi, valamint az időközben a helyszínre érkező 

nő tovább bántalmazta a sértettet ököllel, tenyérrel arcon, mellkason ütlegelték, 

illetve a nő meg is karmolta őt. 

A megtámadott férfi bemenekült a mosdóba, ezután a vádlottak a mosdó ajtaját 

rugdosták, az ablakát betörték, ezzel abban 8.935 forint kárt okoztak. A sértett férfi 

csak a rendőrök kiérkezésekor tudott kiszabadulni a mosdóból.  

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

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.04.01. 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 a sértetteknek. 

Egy másik alkalommal egy esztergomi telken lévő szerszámos fészer ajtaját záró 

lakatot levéve 157.884 Ft értékben különböző szerszámokat, felszerelési tárgyakat 

tulajdonítottak el. 

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

esztergomi cég alkalmazásában dolgozott árumozgatóként, ahol a rábízott áruból 

78.000 forint értékben ömlesztett cukrot tulajdonított el. 

Az elsőrendű vádlott 2018. októberében egy táti, körbekerítetlen családi házba ment 

be és onnan 301.450 Ft összegben háztartási gépeket, műszaki cikkeket 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 segítette a tanulásban, nem tájékozódott az iskolai 

teljesítménye iránt, és a továbbtanuláshoz szükséges iratot sem írta alá. A vádlott a 

családi konfliktusokat agresszíven kezelte, a sértettet szidalmazta, több alkalommal 

megpofozta, nyakánál fogva falhoz nyomta. 
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A vádlott a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésekor a helyszínekre magával 

vitte a sértettet is. A 14 éves sértett a bűncselekményeket a vádlottól való félelem és 

megfelelési kényszer hatása alatt követte el.  

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanú meghallgatással folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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