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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG (TÖRVÉNYSZÉKI ÜGY) 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2023.01.09. 08:30 

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 tanú és szakértő meghallgatásával 

folytatódik, majd perbeszédek és ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.09. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
járművezetés az eltiltás 

hatálya alatt bűntette és 

más bűncselekmények 

2023.01.09.  08:30 

Az ügy lényege: 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


A vádirat szerint a férfit a bíróság eltiltotta a járművezetéstől, ennek ellenére 2021. július 26-

án késő este Esztergomban a vádlott gépkocsit vezetett. A férfi a járművezetés előtt alkoholt 

és amfetamint fogyasztott, a gépkocsira egy ismeretlen személytől megszerzett, cseh 

honosságú rendszámot szerelt fel.  

A vádlott a járművezetés során észrevett egy rendőrautót, menekülni kezdett, az őt követő 

rendőrautó hang- és fényjelzéseire nem állt meg. A férfi a járművel Esztergomból a 117-es 

útra, majd Táton keresztül Tokodaltáróra hajtott. A Gyár utcát és a vasúti síneket elválasztó 

betonkorlátnak ütközött, melynek következtében az autó üzemképtelenné vált, ezért a 

vádlott és egyik utasa kiszállt az autóból és elszaladt, azonban a rendőrök rövid időn belül 

elfogták.  

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és a közúti járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.11. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2023.01.11.  08:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a nyomozás során ismeretlenül maradt személy 2019. decemberében 

elhatározta, hogy akként fog bevételre szert tenni, hogy tényleges teljesítési szándék nélkül 

különböző műszaki cikkeket kínál megvételre egy internetes hirdetési oldalon, majd a 

hirdetésre jelentkező személyektől a termék árának átutalását kéri.  

A korábban már 8 alkalommal büntetett vádlott oly módon nyújtott segítséget a 

bűncselekmények elkövetéséhez, hogy a bankszámlaszámát megadta, annak érdekében, 

hogy a sértettek oda utaljanak, a bűncselekményből származó haszon ily módon legyen 

biztosított.  

A nyomozás során ismeretlenül maradt személy a hirdetésekben szereplő termékekkel nem 

rendelkezett, szándéka a vevőként jelentkező személyek által vételárként átutalt 

pénzösszegek megszerzése volt, mely magatartásával a 31 sértettnek a vételárként, illetve 

postaköltségként átutalt 1.205.000 forint összegű kárt okozott. A vádlott az ismeretlen 

elkövetővel történt előzetes megállapodás után a csalásokból származó pénzösszegeket a 

bankszámlájáról több részletben készpénzben felvette, azokat ily módon megszerezte. 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
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Megjegyzés: 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 

 
 
2023.01.11. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Testi sértés bűntette 2023.01.11.  08:30 

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 egy másik 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 

 
 
2023.01.11. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 
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különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2023.01.11.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a szlovák állampolgárságú vádlott és a sértett alkalmi ismerősök voltak, 

2020. év végétől együtt laktak a szlovákiai Párkányban. A vádlott rendszeres alkohol és 

drogfogyasztó volt, ezek hatása alatt agresszívvá vált.  

A vádlott és a sértett 2021. május 13-án Esztergomban sétáltak. A kábítószer hatása alatt álló 

vádlott este 19 óra és hajnal 4 óra 50 perc közötti időben veszekedést provokált, majd a 

lényegesen gyengébb fizikumú sértettet bántalmazta, nagy erővel megragadta a nyakát, 

továbbá nagy erővel, több alkalommal az arcát, a fejét, valamint a felsőtestét megütötte, 

mellkasát megtaposta úgy, hogy a sértett a bántalmazások következtében néhány percen 

belül elhalálozott. Ezt követően a vádlott a sértettet a közelben található vízelvezető árokhoz 

vitte, testét az árokba gurította, majd 2021. május 14. napján 19 óra 40 perckor történő 

elfogásáig Esztergomban bujkált.  

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

életfogytig tartó fegyházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.11. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
testi sértés bűntette 2023.01.11.  12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ittas férfi 2021. november 28-án egy tatabányai dohánybolt előtt a 

sértettbe belekötött, és amikor a sértett visszakérdezett, agresszíven, szitkozódva megindult 

felé. A sértett belépett az üzletbe, azonban a bejárati ajtót már nem tudta becsukni, mert 

azt a vádlott befelé nyomta, miközben fenyegetőzött. A sértett és az egyik eladó közösen 

kitolták a férfit az üzlet elé.  

A vádlott ezután az ajtóban álló sértettet a karjánál fogva kirángatta az utcára, veréssel és 

megöléssel fenyegette, miközben a rángatástól a sértett a földre esett. A vádlott ekkor a 

földön fekvő sértettet többször lendületből megrúgta, majd az egyik rúgásnál részegsége 

miatt elvesztette az egyensúlyát és maga is elesett. Ezután felállt és a sértettet a lábánál 

fogva húzta a földön, aminek a dohánybolt egyik eladója vetett véget. 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
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A bántalmazás következtében a sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, 

azonban a cselekmény alkalmas volt ennél súlyosabb sérülés okozására.  

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

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 

 
 
2023.01.12. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG (TÖRVÉNYSZÉKI ÜGY) 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2023.01.12. 09:00 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a nő 2021. április 16. napján 18 órát megelőzően a volt élettársa, a vádlott dorogi 

lakóhelye előtti parkolóba ment abból a célból, hogy a vádlottól elkérje az előfizetésében lévő 

modemet. A helyszínre – mivel tartott a vádlottól - a párjával, a sértettel együtt ment. A vádlott 

gépkocsival érkezett a parkolóba, azonban az autóból nem szállt ki, hanem nagy sebességgel 

elhagyta a helyszínt. A vádlott 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 a parkolóba, majd feldúltan, kezében a vascsővel kiugrott az autóból, a 

sértett felé futott, és a vascsővel fejen, majd nagy erővel bordatájékon ütötte a sértettet, végül a 

földön dulakodott vele. 

 

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

szenvedett el, utóbbi miatt életmentő műtétet kellett végrehajtani, lépét eltávolították.  

 

Megjegyzés: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik, majd perbeszédek és 

ítélethirdetés várható. 

  

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.12. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG (TÖRVÉNYSZÉKI ÜGY) 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2023.01.12.  13:30 

Az ügy lényege: 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
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A vádirat szerint a kötekedő, erőszakos jellemű, büntetett előéletű vádlott 2021. augusztus 

15-én éjfél után pár perccel, a Pilismaróton tartott falunapon odament az ittas állapotban 

lévő, sörpadon ülő sértetthez, akihez beszélni kezdett. A sértett azonban, mivel a vádlottat 

nem ismerte, nem vett róla tudomást. A vádlott emiatt a sértettet egy alkalommal fejen 

ütötte, melytől férfi a földre esett. Miközben a sértett próbált felállni, a vádlott nagy erővel 

fejbe rúgta őt. A sértett a rúgás következtében visszaesett a földre, a fejét a földhöz verve 

eszméletét vesztve.  

A vádlottat a rúgást követően egy ismeretlen személy elrántotta a sértett mellől, majd a 

vádlott futva távozott a helyszínről. A sértett bántalmazását a falunapon jelenlévő személyek 

észlelték, és az alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. 

A sértett a rúgás következtében a baloldali halánték zúzott sérülését, nyílt törését, a baloldali 

szemgödör hátsó falának törését szenvedte el. A halántékcsont törés magasságában 

keményburkon kívüli vérzés, valamint kis terjedelmű agyzúzódás is kialakult. A sérülések 

tényleges gyógytartama 2 hónap. A koponyaüreget megnyitó koponyacsonttörés közvetett 

életveszélyes sérülés. 

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

börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu

