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2022.04.11. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
testi sértés bűntette  2022.04.11. 8:30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a sértett 2020. október 3. napán, 18 és 19 óra közötti időben, a közös 

gyermekük láthatásra történő elvitele érdekében a komáromi lakóhelyén felkereste a volt 

feleségét. A sértett a lépcsőház előtt, a parkolóban találkozott össze volt házastársával, akinek 

egy ismerőse az ügy vádlottjának társaságában volt. A találkozáskor a vádlott és a sértett között 

rövid szóváltás alakult ki, amelynek során a vádlott egy alkalommal, a jobb kezével, ököllel, 

közepes erővel, a bal arcfelén megütötte a sértettet. A bántalmazás következtében a sértett 

egyik foga kiesett, amelynek következtében a sértettnél 8 napon túl gyógyuló, maradandó 

fogyatékosságként értékelhető állapot alakult ki.  

Megjegyzés: Tárgyalás, amelyen bizonyítás felvételére kerül sor.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.04.13. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
önbíráskodás bűntette 2022.04.13. 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 
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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 esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.04.13. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétségének 

kísérlete 

2022.04.13. 08:30 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2021. június 26-án 2 óra 35 perc körüli időben az esztergomi 

dohányboltnál azért jelent meg, hogy onnan lopjon. A férfi csőkulcsot vitt magával, azzal 

többször ráütött a dohánybolt ajtajának üvegére, az ablak azonban a rajta lévő fólia miatt 

nem tört be. Ezután a férfi a cselekményével felhagyott, a dohánybolttól elszaladt, és a közeli 

bokorban bújt el, ahol a kiérkező járőrök megtalálták.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy az 

Esztergomi Járásbíróság a többszörös visszaeső férfit elzárásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.04.13. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

  testi sértés bűntette 2022.04.13. 09:30 

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 
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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, amelyen esetlegesen ítélet várható.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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