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Személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

2022.05.17.  08.30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértett és a vádlott egy tatabányai családi házban éltek. A korábbi 

években a vádlott személyiségzavara és hasadásos elmebetegsége miatt pszichiátriai 

kezelés alatt állt, azonban a gyógyszereinek szedésével felhagyva 2021. év áprilisának 

elejétől a vádlott magatartása megváltozott, egyre agreszszívebbé vált. A vádlotton 

rendszeresen dühkitörések, furcsa viselkedések jelentkeztek, élettársát mindenért 

megalázta, szidalmazta. 2021. április elejétől rendszeresen fenyegette meg a sértettet 

azért, mert nem akart az ő tanítása mellett küzdősportot tanulni, majd miután a házba 

befogadta korábbi munkatársát és jó ismerősét, a másik sértettet, féltékenységből is 

megfenyegette. 2021. április második felétől rendszeresen bántalmazta a sértettet, 

harcművészeti tevékenységhez használt eszközökkel ütötte meg, illetve rúgdosta őt. 

2021. május 11-én, a fenyegetések, illetve az erőszakos és megalázó bánásmód miatt a 

sértett távozni akart a vádlottól, ezért őt egy fanyélre zsinórral felerősített fagolyóval 

homlokon ütötte, majd a lábát alóla kirúgta, aminek következtében a sértett elesett 

és a fejét beverve elvesztette az eszméletét. Ezután a vádlott a földön fekvő sértettet 

tovább ütlegelte, majd a hajánál fogva berángatta a házuk teraszára, ahol egy székre 

ültette, majd egy síbottal a hátára ütött, és felrúgta a székkel együtt. A vádlott több 

alkalommal bezárta a sértettet, tőle a kulcsot elvette, a sértettet napokig dolgozni 

menni sem engedte. 2021. május 13-án a kezénél fogva a konyhaasztal lábához 

bilincselte a nőt, és mintegy 15-20 percen keresztül nem engedte el. A vele ellenkezni 

nem merő másik sértettet is a kezénél fogva az asztal lábához bilincselte. A vádlott ezt 

követően a sértettet letérdepeltette, és az általa megszabott "légyfogó játékra" 

kényszerítette.  

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 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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közösség tagja elleni 

erőszak bűntette 

2022.05.17.  10.30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2022. március 23-án 21 óra 26 perckor egy tatabányai 

dohánybolt előtt, a háború elől korábban Magyarországra menekülő, ukrán 

állampolgárságú és ukrán anyanyelvén barátjával telefonon beszélgető sértetthez 

ment, majd kérdőre vonta, hogy hozzá és a vele lévő társához szólt-e. A sértett erre 

nemmel válaszolt, mire a gyanúsított megkérdezte, hogy „Ukrán vagy?”, a sértett 

igenlő válasza után, a gyanúsított ököllel megütötte, majd a sértettet az ukrán 

nemzetiséghez való tartozása miatt folyamatosan szidalmazni és bántalmazni kezdte, 

több alkalommal megütötte, megrúgta. A vádlott a sértett bántalmazásával annak 

ellenére sem hagyott fel, hogy a dohányboltban tartózkodó eladó és több vásárló is 

emiatt számon kérte, sőt a sértett segítségére siető egyik vásárlót is megfenyegette. 

A vádlott bántalmazása következtében a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülésként 

jobb oldali arcüregcsontjának törését, valamint több, 8 napon belül gyógyuló sérülést 

szenvedett el. 

Megjegyzés: Bíróság elé állítás keretében hoz ítéletet a bíróság. 

 

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 2022.05.17. 10.30 

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, melyen a bizonyítási eljárás tanúk 

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 
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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás vétsége 2022.05.17. 13.00 

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: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk 

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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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2022.05.18.  08.30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2020 októberében 10.000 eurót kínált megvételre a sértettnek. A sértett 2020. 

október 15. napján 10.000 euró ellenértékeként 3.200.000 forintot adott át a 

vádlottnak egy tatabányai kávézóban. A vádlott azonban sem a pénzátadás 

időpontjában, sem azt követően nem adta át a sértett részére az általa ígért 10.000 

eurót. A pénzösszeg átadására a vádlottnak sem reális lehetősége, sem szándéka nem 
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volt, őt a jogtalan haszonszerzési célzat vezette, célja a tévedésbe ejtett sértett által 

átadott pénzösszeg megszerzése volt.  

A vádlott ezen magatartásával a sértettnek 3.200.000 forint összegű kárt okozott, mely 

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 

 
 
2022.05.18. 
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság vétsége 2022.05.18.  12.00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2021. augusztus 13-án a tatabányai dohányboltban, egy vevő az 

eladóval szóváltásba került, mert az eladó többszöri felszólítása ellenére a dohánybolt 

bejárata előtt fogyasztott szeszesitalt. A vitázó férfi a szóváltás során közölte a nővel, 

hogy a „pulton fogja őt kihúzni”, amit a sorban álló vádlott meghallott.  

A vádlott nehezményezte a pultnál álló vevő tiszteletlen viselkedését, odament a 

férfihoz, akit ököllel arcon ütött. A megütött férfi az egyensúlyát elveszítve a polcnak 

dőlt, majd a padlózatra esett, ahol a vádlott tovább ütötte őt. A férfi felkelt a földről, 

majd a vádlott meglökte és nyakon ütötte. A férfinek sérülése nem keletkezett. 

A vádlott által tanúsított kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartás alkalmas 

volt arra, hogy a dohányboltban tartózkodó személyekben megbotránkozást, és 

riadalmat keltsen.  

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

ítélje felfüggesztett fogházbüntetésre és pénzbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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