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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett lánya élettársak voltak és együtt éltek a sértettel egy 

tatabányai családi házban. A vádlott és a sértett között az együttélésből eredő problémák 

rendszeresen vitákhoz vezettek.  A sértett 2021. június 25. napján röviddel 13 óra előtt ért 

haza, amikor a vádlott is otthon tartózkodott. Nem sokkal később vita alakult ki közöttük, 

mert a sértett nehezményezte, hogy a vádlott az ő általa vásárolt porzsákot akarja használni 

porszívózáshoz. A sértett a vitának véget vetve, 13 óra körüli időpontban az emeletről elindult 

lefelé a lépcsőn, miközben a vádlott utána ment. A sértett a lépcső közepére érve hirtelen 

megtorpant, melyet a vádlott észlelt, de megállni már nem tudott, ezért felső testével 

nekiütközött a lépcsőn álló sértett fejének. A sértett az ütközés következtében egyensúlyát 

vesztette, a lépcső előtti járólapra zuhant, és a zuhanás következtében homloktájék zúzódást, 

illetve bordatörést szenvedett el. Magatehetetlenül feküdt a padlón, amikor a vádlott a sértett 

állapotát észlelve, annak látványától rendkívüli haragra gerjedt, és a sértettet 2-3 alkalommal 

a felsőtestén megrúgta, rátérdelt a hátára, felsőtestét hátrafeszítette, fejét több alkalommal 

a járólapba ütötte. A vádlott a sértett halálát észlelve elment otthonról, majd 15 óra után 

visszatért a házhoz, és 15 óra 23 perckor telefonon értesítette a mentőszolgálatot, hogy a 

sértett a lépcső alján fekszik és véres a feje.  

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

fegyházbüntetésre, 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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Az ügy lényege: 
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A vádirat szerint a vádlott és a sértett élettársak voltak, kapcsolatuk megromlott. 2017. 

december és 2020. április közötti időszakban az ittas állapotú vádlott rendszeresen 

bántalmazta a sértettet. Általában lökdöste és megpofozta a bal oldalára betegsége miatt 

lebénult, és csak bicegve járni tudó sértettet, illetve ököllel arcon ütötte őt. Ezen 

bántalmazások alkalmával a sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, 

legtöbbször az arcán - duzzanatok, vérgyülemek , horzsolások. 

2019. év nyarán, a sértett nyaralójában az ittas állapotban lévő vádlott felpofozta a vele együtt 

italozó ismerősét, majd a gáz- és riasztófegyverével lövöldözni kezdte a köveket, mely 

cselekmény befejezésére szólította fel őt a sértett. A vádlott ekkor a sértett haját 

megrángatta, majd a fegyvert a sértett fejéhez szorította, és közölte vele, hogy megöli őt is, 

és az ismerősét is.  

A vádlott 2020.  április 26-án 20 óra körüli időben a táti otthonukban, ittas állapotban, 

előzetes szóváltást követően ismét bántalmazta a sértettet. Ennek során őt a nyakánál fogva 

ráncigálta, majd az ágyra lökte, és a sértettet testszerte több alkalommal megütötte. Eközben 

a vádlott a bal kezével szorította a sértett nyakát, aki emiatt csak nehezen kapott levegőt. A 

bántalmazás következtében a sértettnek 8 napon túl gyógyuló, ténylegesen 4 hét 

gyógytartamú agysérülése keletkezett.  A homlokot ért ütés miatt fennállt az életveszélyes 

állapot bekövetkezésének a reális lehetősége is. 

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

börtönbüntetésre, és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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