
Tatabányai Törvényszék 

2022.10.03.-10.07. 
 

 

 
2022.10.03. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Testi sértés bűntette 2022.10.03.  08:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2021. október 28-án hajnal 2 óra körül a tatabányai házában, 

bosszúból - mert azt gondolta, hogy barátnőjének, a sértettnek köze van az általa fogyasztás 

végett tartott kábító hatású anyag eltűnéséhez – ütlegelni és rugdosni kezdte a sértettet, majd 

egy szikepenge tartó dobozt vett elő, melyből kiállt a penge, és megfenyegette a sértettet, 

hogy neki már nem kell, de hogy másnak se kelljen, inkább elcsúfítja. A vádlott a sértettet az 

ágyra lökte, leszorította és a pengével a sértett nyakát megvágta. A nő 4 cm hosszú és 1-1,5 

cm mély vágott sérülést szenvedett, mely sérülés gyógytartama nyolc napon belüli, azonban 

a támadás eszközére, módjára, a támadott testtájékra figyelemmel, fennállt a nyolc napon túl 

gyógyuló sérülés kialakulásának reális lehetősége is.  

A vádlott 2021. december 20.-án éjjel a tatabányai házában féltékenységből összeveszett a 

sértettel, őt állon ütötte, majd megpofozta. A vádlott ezután megöléssel fenyegette meg a nőt 

és felszólította, hogy meztelenre vetkőzve távozzon. A sértett a fenyegetés és a bántalmazás 

hatására meztelenre vetkőzött és a házat elhagyva a fagyos utcára ment, ahová a vádlott is 

követte. Amikor a sértett az utca végére ért, a vádlott visszaparancsolta őt a házba, és a ház 

kapujához érve, testszerte ököllel ütlegelni kezdte. A házba visszatérve a hajánál fogva 

elkapta és magához rántotta a sértettet, majd a nyakánál megfogva az ágyra lökte és ököllel 

szájon ütötte. Ezután mellé térdelve a nyakát erősen szorítani kezdte, miközben azt mondta 

a sértettnek, hogy „Hagynom kellett volna korábban, hogy elvérezzél!”, ezzel utalva arra, 

amikor megvágta a sértett nyakát. Miután a vádlott elengedte a nő nyakát, közölte vele, hogy 

felköti és kivérezteti, majd trágár módon szidalmazva ismét testszerte ütlegelni kezdte őt. A 

vádlott ezután kiment az udvarra és fenyegetéseinek nyomatékául behozott egy hurokra 

kötött kötelet és egy kábelt, majd amikor a sértett a fürdőszobába indult, a hajánál fogva 

elkapta őt, ököllel gyomortájon ütötte és megrúgta, amitől a sértett a falnak esett. A vádlott 

ezután a sértettet tovább bántalmazta, majd ismét az udvarra ment, behozott egy ismeretlen 

tárgyat, és a nőt magához hívta. Amikor a sértett félelmében ennek eleget téve felé indult, a 

vádlott lefejelte őt. A sértettnek végül sikerült kiszaladni a házból, elrejtőzött egy gazos 

területen, majd egy közeli házba bekopogva rendőri segítséget kért. A sértett a bántalmazás 

következtében zúzott sérüléseket szenvedett a homlokán és mindkét lábán. 

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 
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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2022.10.03.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottak és az I. rendű vádlott komáromi ingatlanába befogadott sértett 

2020. június 17.-én az éjszakai órákban együtt italoztak az 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 ütlegelni kezdte a sértettet. 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, 

majd a földre kerülő sértettet rugdosni kezdte. 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: Folytatólagos tárgyalás, melyen a tanúk meghallgatását és az iratismertetést 

követően perbeszédek, majd ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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2022.10.03. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Testi sértés bűntette 2022.10.03.  10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértett 2021. június 3. napján 21 óra körüli időben egy dorogi lépcsőházban 

leállította a 390.000 forint értékű elektromos rollerjét. A vádlott 21 óra 15 perc körül a 

lépcsőházból a sértett rollerjét kitolta azzal a céllal, hogy azt értékesíti, és azzal a helyszínről 

távozott. Pár nappal később a vádlott a rollert Dorog külterületén egy konténerbe helyezve 

felgyújtotta, ezáltal azt megsemmisítette.  

A büntetett előéletű vádlott 2021. június 4. napján 22 óra körül a dorogi tartózkodási helyén 

italozott a sértettel és még egy férfivel. A vádlott és a sértett között szerelemféltésből vita 

alakult ki, majd a vádlott a fotelban ülő sértetthez lépett és több alkalommal, ököllel 

megütötte az arcát, valamint a lapockáját. A bántalmazásnak a jelenlévők közbelépése vetett 

véget. Ezután a sértett a mobiltelefonján rendőri segítséget akart hívni, azonban a vádlott a 

telefont elvette tőle és összetörte. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül 

gyógyuló sérüléseket szenvedett, de a szem környékét ért ütés alkalmas volt nyolc napon túl 

gyógyuló sérülés (arccsonttörés, szemüregkeret csonttörés) okozására is. A vádlott a sértett 

telefonjának összetörésével 70.841 forint kárt okozott. 

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

fegyházbüntetésre, 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 

 
 
2022.10.04. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Testi sértés bűntette 2022.10.04.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértett nő 2021. november 12. és november 13. közti időszakban, az esti 

órákban a vádlott nőnél tartózkodott egy oroszlányi ingatlanban, ahol együtt italoztak. 

Amikor az asztmás betegségben szenvedő vádlott fulladni kezdett, használni kezdte az 

asztma pipáját. Ekkor a sértett odaszólt neki, hogy „ámen”, mire a vádlott feldühödött és 

nekiment a sértettnek. Több alkalommal, ököllel megütötte a sértett arcát, fejét és az 

ütlegelést akkor is folytatta, amikor a sértett a földre került. A sértett a bántalmazás 

következtében pápaszem vérgyülemet, a bal szemének bevérzését, a jobb járomíve felett és 
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a jobb felső ajka felett vérgyülemet, a jobb felkarján bevérzést szenvedett el, mely lágyrész 

sérülések nyolc napon belül gyógyultak, belőlük szövődménymentes gyógyulás esetén 

maradandó fogyatékosság, vagy súlyos egészségromlás kialakulása nem várható. A sértett a 

bántalmazás következtében orrcsontjának törését is elszenvedte, mely csonttöréssel járó 

sérülés nyolc napon túl gyógyult, tényleges gyógytartama négy hét. 

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

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 

 
 
2022.10.04. 
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Testi sértés bűntette 2022.10.04.  12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020. november 10. napján 22 óra 30 perc körül megjelent az egyik 

sértett által bérelt tatabányai ingatlanban azzal a céllal, hogy az internetes oldalon megismert 

másik sértettel szexuális kapcsolatot létesítsen. A szexuális együttlét során a vádlott 

fogyasztott a magával vitt italból, majd átadta a sértettnek a szexuális szolgáltatás díját.  

Ezt követően az ittas állapotú vádlott erőszakossá vált, hátulról könyökhajlatával átkarolta a 

sértett nyakát és azt egyre erősebben szorítani kezdte. A sértett ekkor megijedt és segítségért 

kiáltott, amit a lakásban tartózkodó másik 2 sértett meghallott és az egyikük bement a 

szobába, mire a nőnek sikerült kiszabadulnia a vádlott fogásából, és a konyhába kiszaladva 

megpróbáltak elbújni a vádlott elől. A vádlott utánuk ment és hangosan kiabálva megöléssel 

fenyegette az ott tartózkodó három sértettet. Az egyik sértett megpróbálta a vádlottat a 

bejárati ajtón kilökni, de az ajtót már nem tudta rázárni, mert a vádlott az ajtót benyomva a 

lakásba erőszakkal bement. A vádlott elől menekülve a sértett beszaladt a saját szobájába, és 

a szobaajtót bezárva kiment az erkélyre, ahonnan telefonon hívott rendőri segítséget.  

A másik 2 sértett eközben a másik szobába menekült és bezárták az ajtót, melyet a vádlott 

nagy erővel rugdosni kezdett, miközben megöléssel fenyegette a sértetteket. A sértettek a 

vádlott fenyegető támadása elől kimásztak a talajtól 420 cm magasan lévő ablakba és az egyik 

sértett az ablakból rögtön leugrott az utcára, és a járda melletti virágágyásra érkezve az esés 

következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A másik sértett az 

ablakpárkányon megbújt a leeresztve lévő redőny mögé. A vádlott eközben betörte a szoba 

ajtaját és az előle menekülő sértetteket üldözve az ablakhoz lépve meglátta a sértettet, akire 

trágár szavakat használva rákiabált. A sértett félelmében leugrott az ablakból, a járdára esett 
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és az esés következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vádlott ezután 

a 3. sértett szobájának ajtaján dörömbölni kezdett, mire a sértett az erkélyről lemászott az 

utcára, mely során nem szenvedett sérüléseket. A vádlott agresszív magatartásának a 

rendőrök kiérkezése vetett véget 

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

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 

 
 
2022.10.06. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
testi sértés bűntette 2022.10.06. 08:30 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2021. április 16-án találkozott korábbi élettársával Dorogon, egy 

parkolóban, ahová a nő a jelenlegi barátjával érkezett. A nő és a sértett odamentek a férfihoz, aki 

az autóból nem szállt ki, hanem nagy sebességgel elhagyta a helyszínt. A férfi a közeli lakóház 

előtt magához vett egy 71,5 cm-es hosszúságú vascsövet, visszaült a kocsiba, közben dühében azt 

mondogatta, hogy „most megöllek titeket”. A vádlott visszahajtott abba a parkolóba, ahol a nő és 

a sértett tartózkodott. A férfi feldúltan, kezében a vascsővel kiugrott az autóból, a sértett felé 

futott, és a vascsővel a fején, majd nagy erővel bordatájékon megütötte a sértettet, végül a 

bántalmazottal a földön dulakodott. 

 

A sértett a bántalmazás következtében a hajas fejbőr repesztett sebzését, bordatörést és 

léprepedést szenvedett. A sértetten életmentő műtétet kellett végrehajtani, lépét eltávolították.  

 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a vádlott és tanúk meghallgatása várható. 

  

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu

