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2022.07.05. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás bűntette 2022.07.05. 13:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint három férfi 2021. január 06-ról 07-re virradó éjszaka egy esztergomi garázs 

ajtajáról a lakatot lefeszítették, és onnan szerszámokat és kerékpárt loptak, összesen 161.150 

forint értékben. A vádlottak ebből a garázsból elloptak egy másik, 105.000 forint értékű 

kerékpárt is. Térfigyelő kamera rögzítette, amint a két lopott kerékpárral két tolvaj elhajtott a 

helyszínről. 

 

A vádlottak 2021. január 06-án este a garázssoron az egyik garázs ajtaját felfeszítették, onnan 

50.500 forint értékben vittek el horgászfelszereléseket, és szerszámokat. A három férfi két 

másik garázsból is lopni akart, az egyik ajtaját nem sikerült felfeszíteni, a másik garázsban 

kutattak, de számukra értékkel bíró tárgyat nem találtak.  

 

A vádlottak közül ketten egy nyitva hagyott gépkocsiból szerszámokat és GPS-t vittek el 

összesen 28.000 forint értékben, valamint egy garázsba lakat lefeszítésével hatoltak be és 

onnan törött távcsövet, régi evőeszközöket, jelvényeket, és pálinkát vittek el.  

 

A három férfi közül az egyik ötször volt büntetve, többszörös és különös visszaeső, míg ketten 

büntetlenek.  

 

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

fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra, a büntetlen vádlottakat végrehajtásában 

felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.07.06. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
testi sértés bűntette 2022.07.06. 09.00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint 2020. június 27-én, a délutáni órákban, Tatabánya egyik játszóterén az I. 

rendű vádlott vitába keveredett a II. rendű vádlottal, mert a II. rendű vádlott úgy gondolta, 

hogy az I. rendű vádlott elvette tőle a pénzét. Dulakodás közben az I. rendű vádlott egy 

zsebkéssel combon és vádlin szúrta a II. rendű vádlottat, aki 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. 
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2020. szeptember 23-án az I. rendű vádlottól a délutáni órákban, egy tatabányai áruház 

parkolójában a III. rendű és a IV. rendű vádlott erőszakkal elvett egy dohányzacskót, amit az 

I. rendű vádlottnak sikerült visszaszereznie, majd elfutott. Emiatt az I. rendű vádlott még 

aznap felkereste támadóit, akiket egy tatabányai buszmegállóban talált meg, ahol ott volt a 

sértett is. Az I. rendű vádlott rájuk kiabált, ezzel egyidejűleg előkapta a kését, és rájuk rontott. 

Ennek során hirtelen, kaszáló mozdulattal, egyszer hasba szúrta a támadásra nem számító 

sértettet, aki életveszélyesen megsérült. 

 

A főügyészség az I. rendű vádlottal szemben testi sértés bűntette, a II. rendű vádlottal 

szemben önbíráskodás bűntette, míg a III. és IV. rendű vádlottal szemben rablás bűntettének 

kísérlete miatt emelt vádat.  

 

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

vádlottakkal szemben börtönbüntetést szabjon ki, és tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától. 

Az önbíráskodással vádolt férfivel szemben az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés 

kiszabását indítványozta.   

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2022.07.07. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
testi sértés bűntette 2022.07.07. 08:30 

Az ügy lényege:  

 

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

parkolóban, ahová a nő 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”. Az elkövető visszahajtott abba a parkolóba, ahol a nő 

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

futott, akit a vascsővel a fején, majd nagy erővel felsőtestének bal oldalán, bordatájékon 

megütött, majd 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: Előkészítő ülés. A főügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetést, valamint 

közügyek gyakorlásától eltiltás kiszabását indítványozta. 

  

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
2022.07.07. 
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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

  
emberölés bűntette 2022.07.07 13:00 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint az elmebetegségben szenvedő férfi 2020. május 16-án 00 óra 52 percet 

megelőző időben nővéréhez és sógorához ment, akik Komárom-Esztergom Megye egyik 

településén egy családi házban laktak. A tudatzavart állapotban lévő vádlott a konyhából 

magához vett több kést, majd azokkal 36 késszúrással, illetve vágással megölte sógorát, és 15 

késszúrással, vágással megölte nővérét. Mindkét sértett a késszúrások okozta sérülések 

következtében vesztette életét.  

Ezt követően a vádlott a holttesteket benzinnel átitatott rongyokkal letakarta, az ingatlanban 

benzint locsolt szét és azt meggyújtotta, melynek következtében az ingatlanban tűz keletkezett. A 

tűzben a vádlott is másodfokú égési sérüléseket szenvedett a kezén, lábán és arcán, de sikerült a 

házból kimenekülnie, majd a közeli folyóparton, a ruházatát levéve hűtötte le a testét, majd 

visszament a sértettek házához. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a törvényszék rendelje el a kóros 

elmeállapotú terhelt kényszergyógykezelését. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
2022.07.07. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
embercsempészés bűntette 2022.07.07. 9:00 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott egy másik személy megbízásából 3000 EUR-ért vállalta, hogy a 

jogellenesen, érvényes okmányok nélkül, embercsempészek közreműködésével érkező 

személyeket Magyarország területéről tehergépkocsival Ausztriába szállítja, az államhatár 

jogellenes átlépése céljából. 

 

A férfi a megbízója útmutatása alapján 2021. május 12-én a magukat iraki, szíriai, szomáliai 

állampolgárságúaknak valló 13 fő migránst vett fel egy Debrecen közelében lévő faluban a román 

honosságú tehergépkocsiba, amellyel autópályán Ausztria irányába haladt. 

 

A járőrök ezen a napon 08 óra 10 perckor az M1 autópályán, Kisigmánd közelében ellenőrzés alá 

vonták a tehergépkocsit és az 5 iraki, a 3 szomáliai, a 2 szíriai férfit, valamint a 3 szíriai nőt a 

tehergépkocsi rakodóterében megtalálták. 

 

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

valamint kiutasításra ítélje a vádlottat.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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