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KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége 2022.04.05. 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: Tárgyalás, melyen a bizonyítás eljárás keretében tanúkat hallgat meg a bíróság. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.06. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberölés bűntette 2022.04.06.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ittas állapotú vádlott és a szintét ittas sértett 2020. április 19. napján 16 

óra körüli időben a tokodi lakóhelyükön vitatkozni kezdtek. A vádlott a konyhaasztalról felvett 

egy 8,5 cm pengehosszúságú kést, majd kezét felemelte és a vele szemben álló sértettet egy 

alkalommal, felülről lefelé irányuló mozdulattal nagy erővel szívtájékon megszúrta. A sértett 

a szúrás után visszaindult a szobába, de néhány lépés után a földre esett.  
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A vádlott ezt észlelve letérdelt a sértett mellé és felhívta telefonon a lányát, akinek elmondta, 

hogy megszúrta a sértettet. A lány felhívta a testvérét, aki a sértett otthonához ment. A fiú az 

ismerősét kérte meg, hogy hívjon mentőt, majd kiabálni kezdett a vádlottal és egy alkalommal 

megütötte az arcát. Ezt követően megérkezett a helyszínre a vádlott másik gyermeke, aki 

szintén kiabált a vádlottal és számon kérte rajta a történteket. Erre a vádlott kiszaladt a 

házból, az udvaron eldobta a kést és elbújt a telek hátsó részén lévő fák között. A 

mentőszolgálat munkatársai 17 óra 11 perckor érkeztek a helyszínre, ellátták a sértettet, aki 

a szakszerű orvosi ellátás ellenére a szúrás következtében a helyszínen elhalálozott. A 

kiérkező rendőrjárőrök a kert végén lévő erdős részen tartózkodó vádlotthoz mentek, 

megbilincselték és előállították őt. 

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

börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.07. 
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás bűntette 2022.04.07. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2020. február 6. napjától állt gépkocsivezetőként a sértett cég 

alkalmazásában, ahol alvállalkozóként fuvarfeladatokat teljesített, melynek során a 

gépkocsivezetők az utánvéttel feladott küldemények kézbesítésekor készpénzt vettek át. Az 

utánvét összegekkel az elszámolásra a műszak végén, a cég tatabányai kirendeltségén, oly 

módon került sor, hogy a futárok az általuk átvett bankjegyeket és pénzérméket 

sorszámozott borítékba helyezték, azt lezárták, és ahhoz címletjegyzéket csatolva széfbe 

helyezték a tasakot. A széfhez a pénzkezeléssel megbízott cég alkalmazottainak volt kizárólag 

kulcsa. 

A vádlott a munkaköre ellátása során átvett utánvét összegekből, rendszeres haszonszerzési 

céllal, 2020. március 6. és március 25. napja között összesen 515.999 forintot tulajdonított el 

akként, hogy ennyivel kevesebb bevételt helyezett el a lezárt borítékokban. A vádlott a 

sikkasztást oly módon leplezte, hogy a beszedett bankjegyek, pénzérmék darabszámát a 

tényleges utánvét összegeknek megfelelően rögzítette az adott napi címletjegyzékeken, így 

az eltérést csupán a lezárt borítékok felnyitásakor észlelték a pénzkezelők. 

Megjegyzés: Első tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás kezdetét veszi. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.07. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás vétsége 2022.04.07. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2020 júniusában a sértett értékesíteni kívánta a tulajdonát képező 

személygépkocsit. A vádlott jelentkezett a sértettnél azzal a szándékkal, hogy megvásárolná 

a járművet. A sértett és a vádlott megállapodtak abban, hogy a vádlott elviszi a járművet egy 

autószerelőhöz, és amennyiben a személygépkocsi működőképes, az adásvétel részleteit 

megbeszélik. A vádlott a sértett járművét 2020. június 15. napján egy tatabányai parkolóból 

elvitte, azonban a részére átadott személygépkocsi ellenértékét nem fizette meg a sértett 

részére és a járművet sem szolgáltatta vissza. A vádlott a gépjárművet néhány napon belül 

egy ismeretlen személy részére értékesítette. A bűncselekmény elkövetési értéke: 100.000 

forint, amely a nyomozás során nem térült meg. 

Megjegyzés: Első tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás kezdetét veszi. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.07. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG (TÖRVÉNYSZÉKI ÜGY) 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette  

2022.04.07. 10:30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a sértett 2020. december 16. napján elment a vele párkapcsolatban álló 

vádlott nő otthonába, ahol szeszes italt fogyasztottak és mindketten ittas állapotba kerültek. 

A vádlott és a sértett között 18 óra 12 percet röviddel megelőzően vita alakult ki, mert a sértett 

korábbi kapcsolatáról beszélt és szidalmazta a vádlottat. A veszekedés miatt a sértett 

elhatározta, hogy hazamegy, amikor a vádlott a sértettet becsmérelve megindult felé és 

karjaival hadonászott előtte. A sértett megragadta a felé közelítő nő karját, majd a vádlottat 

az ágyra lökte és elindult a szobában lévő táskája felé, hogy azt magához véve távozzon. Ekkor 

a vádlott felkelt az ágyról, odalépett a konyhapulthoz és az ott lévő 21 cm pengehosszúságú 

késsel a kezében odament a neki hátat fordító sértett mögé, majd a hátának jobb oldalát 
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négy alkalommal és a bal lapockáját egy alkalommal megszúrta. A sértett rákiabált a 

vádlottra, hogy hagyja abba a bántalmazást, lefogta a vádlott kezét, majd a vérzést észlelve 

szólt a vádlottnak, hogy hívjon segítséget. Értesítették a mentőszolgálatot, akik ellátták a 

sértettet és kórházba szállították. A sértett a vádlott bántalmazása következtében a hátán 4 

db szúrt sérülést és a bal lapocka magasságában 10 cm hosszúságú horzsolásos sérülést 

szenvedett. A hát jobb oldalát érő egyik szúrás legalább 75 mm mélyen hatolt a mellüregbe 

és légmellet, valamint mellűri vérgyülemet eredményezett. Ezen sérülés közvetlen 

életveszélyes állapotot eredményezett, szakszerű orvosi segítség nélkül a sértett halála 

következett volna be.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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