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2022.05.09. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2022.05.09.  08:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő vádlott 2021. június 7-én 14 óra 50 perc körüli időben 

egy oroszlányi dohánybolt előtti területen tartózkodott, amikor a lakossági bejelentés alapján 

a helyszínre érkező 2 közterület-felügyelő intézkedés alá vonta. A vádlott ezzel nem értett 

egyet, ezért a vele szemben eljáró egyik közterület-felügyelőt szidalmazni kezdte, eközben a 

nála lévő 8 cm pengehosszúságú kést a kezében tartva hadonászott, majd a kést a 

nadrágjának a zsebébe tette. A vádlott ezt követően a sértettet tovább szidalmazta és 

megöléssel fenyegette meg. A helyszínre érkező rendőrök a vádlottal szemben kényszerítő 

eszközt alkalmaztak, és a szolgálati jármű hátsó ülésére beültették, majd az ajtót becsukták. 

Ekkor a vádlott a személygépkocsi jobb hátsó oldalsó ablakát megrúgta, amelynek 

következtében az kitörött. Ezt követően a vádlott a személygépkocsiból ki akart szállni, amit 

a sértett akként akart megakadályozni, hogy a vádlott lábát megfogta, és próbálta a járműbe 

visszaültetni, miközben a vádlott trágár szavakkal illette és a lábát rugdosta. Ennek 

következtében a sértett az egyensúlyát elveszítve a vádlottal együtt a jármű hátsó ülésére 

esett, ahol a sértett a továbbra is üvöltöző vádlottat lefogni és csillapítani próbálta, amelynek 

során a vádlott a sértett lábát több alkalommal megrúgta, leköpte, kezét megharapta. A 

bántalmazás következtében a sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek. 

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 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.05.09. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2022.05.09.  08:30 

Az ügy lényege: 
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A vádlott korábbról ismerte a sértettet, vele több alkalommal együtt italozott a sértett 

tatabányai kertjében. 

A vádlott 2019. május 20. napján 15:17 és 20:30 között megjelent a sértettnél a kertjében 

található bódéban. Ott tartózkodása során a vádlott ismeretlen okból bántalmazta az ittas 

állapotban lévő sértettet, testszerte, több alkalommal ököllel ütötte, rúgta a sértett fejét, 

megtaposta a mellkasát, a nyakát. Ezt követően a vádlott a földön fekvő, még életben lévő 

sértett ruházatában lévő 8.000 forint értékű mobiltelefonját eltulajdonította, majd elhagyta a 

helyszínt. 

A vádlott 2019. május 21. napján hajnalban visszament a sértett kertjébe, majd a bódéban a 

holtan fekvő sértettől eltulajdonította a sértett műanyag táskáját, a rövidnadrágját, valamint 

az alsónadrágját, ezt követően a kertből hátulról, az erdőn keresztül távozott. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás kezdetét veszi. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.05.11. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
információs rendszer 

felhasználásával elkövetett 

csalás bűntette 

2022.05.11.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az elkövető ismeretlen körülmények között megszerezte a bank által a 

komáromi sértett részére levélben küldött pénzintézeti tájékoztatást, melyből megismerte a 

sértett személyes adatait.  

A vádlott 2019. szeptember 11-én telefonon felhívta a bank telefonos ügyfélszolgálatát. A 

férfi az ügyfélazonosítás során az ügyintéző részére a sértett adatait adta meg annak 

érdekében, hogy a sértett netbankjához szükséges hozzáférési adatokat megszerezze. A 

férfi a bank ügyintézőjétől a sértett hitelkártya-szerződéséhez tartozó netbankos 

hozzáféréshez az elektronikus levelezési cím megváltoztatását kérte, az általa létrehozott 

email címet megadva.  

Az elkövető a módosítást követően az általa megadott email címmel és a pénzintézet által 

rendelkezésére bocsátott belépési kóddal a netbankba jogosulatlanul belépett. 2019. 

szeptember 12.-én és 13.-án mindösszesen 280.000 forintot utalt át a saját bankszámlájára.  

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

végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésre, valamint rendelkezzen 280.000 forint 

összegű vagyonelkobzásról. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

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

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.05.12. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2022.05.12.  08:30 

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 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: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás kezdetét veszi. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.05.12. 
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  
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kifosztás bűntette 2022.05.12.  10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az elkövető 2021. október 21-én 20 óra 55 perc körüli időben a lábatlani 

kocsmában a sértett erősen ittas, védekezésre képtelen állapotát kihasználva eltulajdonította 

a zsebében elhelyezett pénztárcáját, melyben 34.600 forint összegű készpénz volt. A vádlott 

a pénztárcából a készpénzt kivette, majd a pénztárcát a sértett ingatlanának udvarára 

bedobta.  

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

börtönbüntetésre, 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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