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szexuális erőszak bűntette 

és más bűncselekmények 

2020.09.02. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2004-ben költözött össze egy Komárom-Esztergom megyei településen az 

élettársával és annak fiával. Ezt követően közösen nevelték a gyermeket, aki a férfi rendkívül 

agresszív nevelési módszerei miatt tartott a vádlottól. A férfi ezt kihasználva a cselekmény 

elkövetésekor a 12. életévét betöltött, de a 18. életévét még nem betöltött fiút eleinte heti 

több alkalommal, később ritkábban arra kényszerítette, hogy őt orálisan kielégítse. A vádlott 

2014. és 2016. között az élettársával közös két kiskorú lányukat több alkalommal arra 

kényszerítette, hogy eltűrjék édesapjuk szexuális bántalmazását. 

A vádlott engedély nélkül megszerzett és 2019. március 25. napjáig -a legfoglalásáig- az 

otthonában, majd a munkahelyén lévő öltözőszekrényben tartott egy lőfegyvernek minősülő 

revolvert, valamint 83 db töltényt. 

A vádlott egyik lányának keresztapja egy számlán havi rendszerességgel pénzt tett félre 

keresztlánya részére. Az így összegyűlt 402.096.- forintot átutalta a vádlottnak azért, hogy azt 

a lány középiskolai taníttatására fordítsa, a vádlott azonban a rábízott összeget jogtalanul 

elsajátítva saját céljaira fordította. 

 

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

halmazati büntetésül fegyházbüntetést szabjon ki.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.02. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság vétsége 2020.09.02. 8:15 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2018. július 9-én a Bécsből Budapestre tartó vonaton utazott. Mivel a férfi érvényes 

menetjeggyel nem rendelkezett, ezért az ellenőrzés elkerülése érdekében a szerelvény 

mosdó helyiségébe zárkózott. A jegyvizsgálást végzők észlelték a hosszabb ideje zárt mosdót, 

ezért a kabin ajtaját kinyitották. A vádlott megtagadta a személyazonosságának igazolását, 

amikor pedig felszólították a vonat elhagyására agresszív lett és a jegyvizsgálókat hangosan, 
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trágár kifejezésekkel szidni kezdte, veréssel fenyegette őket, majd öklével a vonat oldalát 

kezdte ütni. 

 

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

fogházbünetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.02. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2020.09.02. 13:00 

Az ügy lényege: 

A fiatalkorú vádlott 2019. április 29-én reggel autóval az M1-es autópályán Tata térségében 

lévő benzinkútra ment. A vádlott kiszállt az autóból, az autópálya szélére gyalogolt, a 2x2 

sávon, valamint az azokat elválasztó sövényen átfutott az autópálya jobb oldalára és az ott 

parkoló szerb hatósági jelzésű autó -amiben nyolcan tartózkodtak- ablakát a nála lévő 

üvegtörő kalapáccsal betörte, majd a szerb állampolgárságú sértett műszerfalra helyezett 

táskáját, benne 5.000.- euró készpénzzel elvitte. 

Az autóban ülők közül hárman a vádlott után futottak, de a vádlott menetiránnyal szembe 

futni kezdett az autópálya mellett és bemenekült az erdőbe. 

A sértett 1.619.502.- forint összegű kára nem térült meg. 

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

amennyiben az ülésen a bűnösségét beismeri, ítélje 1 év fiatalkorúak fogházbüntetésére. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.03. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zaklatás vétsége 2020.09.03. 8:00 

Az ügy lényege: 

A sértett, akinek munkája többek között Tokodaltáró település utcáinak ellenőrzése és a 

tiltott helyen parkoló személyek figyelmeztetése, 2019. november 15-én délután észlelte, 
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hogy egy autó tilosban parkolt az egyik büfé előtt. A férfi lefényképezte az autót, hogy annak 

vezetőjével szemben intézkedést kezdeményezzen. Ekkor a helyszínre érkezett a tilosban 

parkoló vádlott és megkérdezte a sértettet, hogy miért fényképezte le az autóját. A sértett 

megkérte a férfit, hogy álljon át a büfé parkolójába, aminek a vádlott eleget is tett. Ezután a 

vádlott megkérte a sértettet, hogy a képeket törölje a telefonjából, de a sértett anélkül 

távozott, hogy ezt megtette volna. A vádlott még aznap írt a sértettnek egy alkalmazáson 

keresztül, hogy törölje ki a készített képeket, a sértett azonban ehelyett egy nevető smile-t 

küldött a férfinak. A sértett két nappal később vette észre, hogy egy nyilvános facebook 

csoportban a vádlott bejegyzést tett közzé, amiben azt írta „ugy fotozgassal te fenykepesz kis 

kocsog hogy nemcsak a telefonod de a kezed is eltorom!” 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben 

2020. május 11-én 600.000.- forint pénzbüntetést szabott ki a vádlottal szemben, mely 

azonban nem vált véglegessé, mert a vádlott tárgyalását tartását kérte. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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