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2022.10.24. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2022.10.24.  10:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint 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 sértett kertjében található 

bódéban és 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 tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.10.24. 

ESZERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
súlyos testi sértés bűntette 2022.10.24.  10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2021. november 20. napján 21 óra 40 perc körüli időben 

– egy korábbi nézeteltérésből adódóan – egy lábatlani ingatlanból kihívta a sértettet. Az 

ingatlan előtt az I. rendű vádlott hasba rúgta őt, majd lerántotta a földre, ahol a sértett 

bántalmazásához csatlakozott a II. rendű és a III. rendű vádlott is. Mindhárom vádlott a földön 

fekvő férfit több alkalommal testszerte megrúgta és ököllel ütötte. A vádlottak erőszakos 

magatartását az arra járőröző polgárőrök észlelték és értesítették a rendőrséget.  

A sértett a három vádlott bántalmazása eredményeként a bal homloktájon, a halántéktájon, 

mindkét szemgolyó feletti területén duzzanatot, bevérzést, a bal könyöktájon és a bal 

lapockatájon zúzódást, horzsolást, valamint az orrcsont törését szenvedte el. Az 
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orrcsonttörés gyógytartama 8 napon túli, a tényleges gyógytartam 2 hétben határozható 

meg. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az I. rendű és a II. 

rendű vádlottat ítélje fegyházbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a III. 

rendű vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.10.25. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2022.10.25.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi független biztosításközvetítőként megbízotti jogviszonnyal 

rendelkezett egy brókercégnél, illetve 2010. szeptember 3. napjától 2018. július 10. napjáig 

egy Kft. ügyvezetőjeként állt a brókercéggel szerződéses jogviszonyban.  

A vádlott az ügyfeleknek olajba, illetve devizakereskedésbe való befektetések révén magas 

hozamot ígért, ezzel a sértetteket meggyőzte, hogy a pénzüket átadják neki azért, hogy az 

általa ajánlott kedvező hozamú ügyletekbe fektesse be, majd a szerződés lejártakor a pénzt 

a hozammal együtt fizesse vissza nekik. A férfi az első pénzátvételt követően a sértettek 

többségét sikeresen meggyőzte arról, hogy a befektetett tőkét és annak hozamát ne kérjék 

vissza, hanem azt újra fektessék be. A vádlott a sértettektől átvett pénzt nem fektette be, a 

befektetésekre módja sem volt, az eleve nem állt szándékában. A vádlott a sértettektől átvett 

pénzt a saját céljaira fordította, illetve az újabb sértettek befizetéseiből teljesített 

visszafizetést a korábbi ügyletek sértettjeinek.  

Amikor a sértettek a pénzük, illetve a hozam kifizetését kérték, a férfi valótlan indokokra 

hivatkozva halogatta a kifizetést, több sértettnek azt állította, hogy külföldi tárgyalás miatt 

nem tud intézkedni, az európai uniós szabályok nehezítik a kifizetést, illetve a pénzmosással, 

és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos szabályokra 

hivatkozott. 

A csaló férfi a 68 sértett közül egy kisbéri férfinek 35.760.000 forint, egy másik kisbéri férfinek 

39.000.000 forint, egy budapesti férfinek 36.000.000 forint, egy komáromi férfinak 15.000.000 

forint kárt okozott. A 67 sértettnek okozott kár közel félmilliárd forint. 

Megjegyzés: 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 

 
 
2022.10.26. 
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Szexuális erőszak bűntette 2022.10.26.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2021. július 08. napján 21 óra 30 perc körüli időben, ittas 

állapotban, a kezében egy kést tartva bement a sértett epöli családi házába oly módon, hogy 

a kerítés mellett lévő résen keresztül bejutott a ház udvarára, majd a nyitott erkélyajtón 

keresztül a házba. 

A vádlott a megrémült sértettet lenyomta a fotelbe, fojtogatta, maga elé rántotta. Ezt 

követően meztelenül a sértettre ráfeküdt, azonban tényleges közösülésre – a vádlott 

ittassága révén - nem került sor. A férfi ezt követően elhagyta a sértett lakását.  

A vádlott 2021. július 9-én 00 óra 30 perc körüli időpontban, ittas állapotban újra megjelent 

a sértett családi házában. A vádlott a kapu melletti rést kihasználva az udvarra bejutott, majd 

a bejárati ajtót benyomta, miközben a sértett azt belülről igyekezett bezárni, azonban vékony 

testalkata és legyengült szervezete miatt ez nem sikerült. A vádlott a sértettet rángatta, majd 

a hátára döntötte, vele akarata ellenére orális szexuális cselekményt végzett. A vádlott ezt 

követően ittas állapota miatt meztelenül a kanapén elaludt.  

A sértett a vádlott erőszakos magatartása következtében a bal csuklóján bevérzéseket, a jobb 

karján karcolás és vágásszerű sérüléseket szenvedett el. 

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

büntetésül ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.10.26. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  
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hűtlen kezelés vétsége 2022.10.26.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az elkövető egy vértesszőlősi üzletben értékesítőként dolgozott. A férfi 

feladatai közé tartozott a vásárlók kiszolgálása, a sorsjegyek értékesítése és a 

szerencsejáték folytatására szolgáló terminál üzemeltetése, valamint az üzlethelyiség 

kasszájának kezelése. A férfi saját értékesítőhelyén a munkaideje alatt nem folytathatott 

szerencsejátékot.   

A vádlott munkaköri kötelezettségét megszegte, 2020. június 06. napján 12 alkalommal, 

összesen 490.000 forint értékben játszott szerencsejátékot az általa üzemeltett online 

terminálon. A férfi a játékok ellenértékét nem fizette meg, azt nem tette be a kasszába. A 

feladott szelvények közül 1 darab nyertes szelvény volt, a nyeremény összege 142.500 forint 

volt, ezt a férfi nem vette ki a kasszából.   

A vállalkozó által üzemeltetett üzletben a szerencsejáték folytatásából származó bevétel a 

vállalkozóval szerződött gazdasági társaság tulajdona, a vállalkozó az értékesítés alapján 

jutalékra jogosult.  Ennek alapján a vádlott összesen 347.500 forint kárt okozott a 

sértettnek, melyet a foglalkoztató vállalkozó térített meg a gazdasági társaságnak. Ebből az 

összegből a vádlott 80.000 forintot a munkáltatójának megfizetett.  

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

pénzbüntetésre ítélje és rendelkezzen 267.000 forint összegű vagyonelkobzásról. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.10.26. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberölés bűntette 2022.10.26.  09:00 

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 
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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: Folytatólagos tárgyalás, melyen perbeszédek és esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.10.26. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kifosztás bűntette 2022.10.26.  10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű és a II. rendű nő, valamint a fiatalkorú III. rendű vádlott 2021. 

május 5. napján a késő esti órákban, Tatabánya területén megismerkedtek a sértettel. Éjjel 0 

óra 50 perc körül a vádlottak a sértettel egy tatabányai benzinkút shop részlegén megjelentek 

ittas állapotban, és a vádlottak közös kezdeményezésére a sértett egy üveg vodkát és több 

doboz sört vásárolt. Az I. rendű vádlott ötlete alapján a vádlottak már a benzinkúton 

elhatározták, hogy elveszik a sértett értékeit. A vádlottak a sértettel egy közeli házhoz mentek, 

ahol a padon ülve a vásárolt alkoholt és a vádlottaknál lévő bort közösen elfogyasztották. 

Amikor a sértett már olyan ittas állapotba került, hogy nem tudott reagálni a körülötte történő 

eseményekre, akkor az öntudatlan állapotban lévő sértett pénztárcájából az I. rendű vádlott 

kivette a bankkártyát, a II. rendű vádlott pedig a 30.000 forint összegű készpénzét, illetve az 

50.000 forint értékű mobiltelefonját. A III. rendű vádlottnak megtetszett a sértett kezén lévő 

7.500 forint értékű replika karóra, ezért megkérte a II. rendű vádlottat, hogy vegye azt le a 

sértett kezéről. A II. rendű vádlott a karórát levette az öntudatlan sértett karjáról és átadta a 

III. rendű vádlottnak. Ezt követően az I.rendű vádlott magához vette a sértett 3.000 forint 

értékű hátizsákját és távoztak a helyszínről. 

2021. május 6-án reggel a vádlottak közösen elhatározták, hogy a bankkártya 

felhasználásával vásárolni fognak és az így vett termékeket egymás közt elosztják. A vádlottak 

egy tatabányai dohánybolthoz mentek, ahol az I. rendű vádlott a sértett bankkártyájának 

jogosulatlan felhasználásával 5.040 forint értékben, majd egy másik dohányboltban 5.220 
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forint értékben dohányárut vásárolt, melyet elosztottak egymás közt. Ezután egy üzletbe 

mentek, ahol a bankkártyával 11.180 forint összegben kívántak vásárolni két szabadidőruhát, 

de a tranzakció elutasításra került, mivel időközben a sértett a bankkártyát letiltotta.  

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

ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a II. rendű vádlottat ítélje 

felfüggesztett börtönbüntetésre, a III. rendű vádlottat fiatalkorúak fogházbüntetésére ítélje, 

melynek végrehajtását függessze fel. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.10.27. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.10.27.  13:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020. nyarától 2021. május 14. napján történt elfogásáig a 

nyomozás során ismeretlenül maradt személyektől rendszeresen vásárolt ismeretlen 

mennyiségű kábítószert (metamfetamint, kokaint és marihuánát) azzal a céllal, hogy azt 

anyagi haszonszerzés végett más személyek részére értékesítse Tatabánya területén. A 

vádlott 2021. május 14. napját megelőzően röviddel, pontosabban nem megállapítható 

időpontban, a nyomozás során ismeretlenül maradt személyektől 124,28 gramm nettó 

tömegű kokaint és 87,69 gramm nettó tömegű metamfetamint tartalmazó anyagot szerzett 

meg azzal a céllal, hogy azt más személyek részére ellenérték fejében értékesítse. A vádlott a 

kábítószert a tatabányai otthonában tartotta, melyet tőle a nyomozó hatóság a vele szemben 

foganatosított rendőri intézkedés során egy digitális mérleggel és egy vákuum-fóliázó géppel, 

valamint 1 db, ismeretlen eredetű MDMA tartalmú tablettával, a vádlott által használt, 

kokainnal és metamfetaminnal szennyezett tányérral és szívószállal együtt lefoglalt. A 

vádlottól lefoglalt két kábítószer hatóanyagtartalmának együttes mennyisége meghaladja a 

jelentős mennyiség alsó határát, annak 9,3-szerese.  

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

fegyházbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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