
Tatabányai Törvényszék 

2022.11.02.-11.04. 
 

 

 
2022.11.02. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2022.11.02.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott nő és a sértett élettársak voltak, a bűncselekmény elkövetését 

megelőzően egy bajóti ingatlan felett található pincében éltek, közöttük rendszeres volt az 

időnként tettlegességig fajuló veszekedés, melynek kiváltó oka legtöbbször a nő italozó, 

alkoholista életmódja volt. A vádlott ittas állapotban gyakran agresszíven viselkedett a 

sértettel, kiabált vele, fenyegette és lökdöste őt.  

A vádlott 2022. január 1-jén 20 óra körül ittasan ment haza, majd veszekedni kezdett a 

sértettel, melynek hevében a sértett 3-4 ízben pofon ütötte a vádlottat, amitől ő sérülést 

nem szenvedett, azonban haragra gerjedt a sértett iránt. Emiatt nagy erővel a mellkasánál 

meglökte a sértettet, aki elveszítette az egyensúlyát és fejjel hátrafelé a mögötte lévő 

vaskályhának esett, majd vérző fejjel a földön maradt. A vádlott odalépett a földről felkelni 

igyekvő sértetthez, és azért, hogy ezt megakadályozza, dühében ököllel, több alkalommal, 

nagy erővel megütötte a hanyatt fekvő sértett fejét, majd magához vette a közelben lévő 

baltát, a feje fölé emelte, és azzal nagy erővel, legkevesebb hét alkalommal lesújtott a 

sértett koponyájára, valamint több alkalommal megütötte vele a felsőtestét. A nő ezt 

követően egy kabáttal letakarta a sértettet, majd felgyújtotta az ekkor már élettelen sértett 

testét, és elhagyta a helyszínt.  

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

fegyházbüntetésre, állapítsa meg, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, 

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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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG (TÖRVÉNYSZÉKI ÜGY) 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2022.11.03. 08:30 
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Az ügy lényege: 

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, 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. 

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 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, 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: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.11.03. 
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2022.11.03.  10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a biztonságos járművezetésre jelenleg alkalmatlan vádlott 2021. január 1. 

napján 7 óra 30 perckor jó látási és gyér forgalmi viszonyok mellett, mintegy 130-140 

km/óra közötti sebességgel vezette az élettársa, a sértett tulajdonát képező, nyári 

gumiabroncsokkal felszerelt személygépkocsiját a sónedves útfelületű M1-es autópályán 

szabálytalanul a leállósávban Budapest felől Győr irányába. A jármű jobb oldali első ülésén, 

biztonsági öv használata nélkül a sértett utazott. Mindeközben a leállósáv közepén mintegy 

37-43 km/óra közötti sebességgel közlekedett az útellenőrzést végző tehergépkocsi, 

megkülönböztető jelzést működtetve.  
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Annak okán, hogy a vádlott szabálytalanul a leállósávban közlekedett, és nem észlelte az 

előtte megkülönböztető jelzéssel haladó tehergépkocsit, a személygépkocsi jobb oldali 

elülső részével, mintegy 130-140 km/óra közötti sebességgel a leállósávban nekiütközött a 

tehergépkocsi bal oldali hátsó részének. Az ütközést követően a tehergépkocsi felgyorsulva 

az útpadkára hajtott, majd a szalagkorlátnak ütközött. A tehergépkocsival történt ütközést 

követően a vádlott által vezetett személygépkocsi sodródni, pörögni kezdett, majd a külső 

forgalmi sávban érte el a baleseti véghelyzetét. A balesetben a sértett olyan súlyos 

sérüléseket szenvedett, hogy még a baleset helyszínén elhalálozott. A sértett halála az 

életfontosságú szervek durva roncsolódása miatt következett be.  

A tehergépkocsi vezetőjének nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülése keletkezett, a 

baleset során zúzódott az arca. 

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

fogházbüntetésre, melynek végrehajtását függessze fel, szabjon ki pénzbüntetést, valamint 

hosszabb időre tiltsa el a közúti járművezetéstől. 

 

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 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2022.11.03.  11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett házasságából három közös gyermekük született, 

akiket életközösségük megszakadásáig – 2019. február 13. napjáig - együtt neveltek az 

oroszlányi otthonukban. Ekkor a vádlott az ingatlanból – mely a szülei tulajdonát képezi – 

elköltözött, a sértett pedig a három kiskorú gyermekkel az ingatlanban maradt. A vádlott az 

életközösség megszakadása után is rendszeres időközönként visszajárt a lakásba, ahol a 

sértettel szemben több alkalommal agresszív magatartást tanúsított, a sértettet fenyegette, 

bántalmazta, illetve személyi szabadságát megsértette, mely cselekményeknek több 

alkalommal a közös kiskorú gyermekek is tanúi voltak. 

2020. augusztus közepén a vádlott felszólította a sértettet, hogy 2 nap alatt költözzön el a 

korábban közös otthonukból, majd a szóváltás során adott a sértettnek két pofont. A sértett 

a gyermekekkel elköltözött. 2020. szeptember 28. napján a vádlott kérte, hogy a sértett 

vigye a gyermekeket láthatásra az ingatlanhoz. A kérésnek a sértett eleget tett, ő azonban 

nem akart az ingatlanba bemenni, ezért odament a szomszédokhoz beszélgetni. A vádlott a 

sértettet a házba hívta, amire a sértett nem volt hajlandó, ezért a vádlott megfenyegette, 
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hogy akkor berángatja. A sértett megijedt, beszaladt a szomszéd udvarába, ahová a vádlott 

követte, majd elkezdte az udvarról kirángatni. A kiskorú sértettek látták a vádlott 

cselekményét, amitől nagyon megijedtek és a szomszéd házába menekültek.  

2021. január 27. napján 15 óra 30 percet követően a sértett elvitte a vádlotthoz a 

gyerekeket, mivel a vádlott erre kérte a legkisebb gyermek születésnapja miatt. Amikor a 

sértett kiszállt a járműből, a vádlott elkezdte szidni a sértettet, aki távozni akart. A vádlott 

ekkor megragadta a kabátját és rángatni, szidalmazni, fenyegetni kezdte, bevonszolta a ház 

kerítésén belülre, majd tovább húzta, és a lépcsőn a már fekvő sértett fölé kerülve két 

kezével az arcát és a nyakát nyomta lefelé. Ekkor a vádlottat a családtagjai felszólították, 

hogy hagyja abba a cselekményét. 

A vádlott a szülői kötelezettségeit súlyos fokban megszegte, nem mutatott követendő 

erkölcsi példát a gyermekeinek, ezáltal erkölcsi és érzelmi fejlődésüket veszélyeztette. A 

vádlott magatartása a kiskorú sértettekben komoly félelmet keltett. 

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

börtönbüntetésre, melynek végrehajtását függessze fel, rendelje el pártfogó felügyeletét, 

valamint tiltsa el bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, 

amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, 

gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási 

viszonyban áll. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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