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2020.10.20.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2020.10.20. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi 2020. március 20-án reggel egy tatabányai családi házban végzett 

tetőfedési munkálatokat, miközben a ház fürdőszobájában lévő ékszertartó dobozból 2 

darab arany karikagyűrűt, a hálószobában az éjjeli szekrény tetején elhelyezett porcelán 

ékszertartó dobozból egy arany karikagyűrűt tulajdonított el, az ékszereket a zoknijába 

rejtette. Az eltulajdonított tárgyakat még aznap zálogházban 91.477.- forintért eladta.  

 

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

bíróság ítélje börtönbüntetésre és 91.477.- forint vagyonelkobzásra. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.20.  

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
folytatólagosan elkövetett 

közokirat-hamisítás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.10.20. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádlottat 2019. január 22-én az M1-es autópályán közúti ellenőrzés alá vonták. A férfinél 

személyazonosításra alkalmas okmány nem volt, ezért az adatait bediktálás alapján 

rögzítették, aminek során az őt igazoltató rendőröknek magát valótlanul más személynek 

adta ki és az ő adatait (születési hely és idő) adta meg. Tekintettel arra, hogy a bediktált adatok 

egyeztek a nyilvántartásban szereplőkkel, de azok fényképet nem tartalmaztak, a vádlottat a 

járőrök a hivatalos helyiségükbe előállították. Az újabb egyeztetések során ismét 

megerősítést nyert, hogy a vádlott által bediktált adatok a valóságnak megfelelnek, így az 

előállítás végrehajtásáról készült rendőri jelentésbe valótlanul az került, hogy a bediktált 

személlyel szemben volt rendőri intézkedés, illetve a vádlott az erről készült igazolást és a 

szabálysértést tudomásul vevő nyilatkozatot is a bediktált személy nevében írta alá. 

A közúti ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a bediktált személy nem rendelkezik 

érvényes jogosítvánnyal, az autó műszaki érvényessége lejárt és azt a forgalomból 

ideiglenesen kivonták, erre tekintettel vele szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést 
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tett, a feljelentés alapján a Nyíregyházi Rendőrkapitányság a férfit jogerősen 110.000.- forint 

pénzbírsággal sújtotta és 6 hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől. 

A vádlott a hamis adatok bediktálásával közreműködött abban, hogy a rendőri szervek által 

készített, a szabálysértési eljárás menetébe illeszkedő közokiratokba a saját neve és adatai 

helyett valótlanul egy másik férfi adatai kerüljenek, tudva arról, hogy ezzel a férfi ellen 

szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.21.  

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
szexuális erőszak bűntette 

és más bűncselekmények 

2020.10.21. 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: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bíróság tanúkat hallgat meg. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.21.  
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TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2020.10.21. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a nő 2013 óta egyedül nevelte tizenöt és tizennégy éves lányait. Az anya a 

gyermekeit tanulmányaiban nem segítette, az iskolával nem tartotta a kapcsolatot, szülői 

értekezletekre, fogadóórákra nem járt. A nő ráhagyó nevelési módszerének következménye 

lett a kiskorú sértettek iskolakerülése.  

A vádlott 2018 februárjában szerelmi kapcsolatot létesített egy csornai férfival, majd 2018 

márciusában hozzá költözött, két kislányát egyedül hagyta tatai otthonukban, a lányokat 

nagykorú nővérük nevelte. A nő távozását követően a két kislány egyáltalán nem járt iskolába. 

A sértettek többször kérlelték a vádlottat, hogy térjen vissza hozzájuk, azonban a vádlott egy 

idő után teljesen elérhetetlenné vált. A kislányok 2018. április 5-én gyermekotthonba 

kerültek.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bíróság tanúkat hallgat meg. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.22.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zaklatás vétsége 2020.10.22. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a nő 2020. január második felében megjelent az egyik tatabányai háziorvosi 

rendelőben és arra kérte orvosát, hogy írjon fel neki egy bizonyos gyógyszert. A sértett nem 

teljesítette a vádlott kérését, aki ezért szidni kezdte az orvost és azzal fenyegette, hogy „meg 

fogsz dögleni, majd visszajövök az élettársammal és ő majd elintéz téged” majd elhagyta a 

rendelőt. A nő február elején ismét megjelent az orvosánál, azt nehezményezte, hogy szerinte 

a sértett nem látja el őt megfelelően, majd ismét megfenyegette a férfit. A sértett ekkor 

felszólította a nőt, hogy hagyja el a rendelőt, a vádlott kiment a váróterembe, ahol tovább 

folytatta a sértett szidalmazását, majd megpróbált visszamenni a rendelőbe, de a sértett 

kivezette onnan. 

 

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

próbára. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.22.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság vétsége 2020.10.22. 10:00 

Az ügy lényege: 

Az ittas állapotban lévő vádlott 2018. október 6-án késő este egy oroszlányi szórakozóhelyen 

összeszólalkozott a többi vendéggel, ezért a biztonsági személyzet elküldte őt a helyről. A férfi 

gyalog indult el és az utcán trágár szavakkal nehezményezte, amiért elküldték. A férfi akkor 

is ordítozott, amikor a városi rendőrkapitánysághoz ért, ezért egy az épület előtt álló rendőr 

rendreutasította, amire válaszul a férfi a rendőrség épületét körülvevő kerítést rángatni 

kezdte, ököllel kétszer megütötte majd megrúgta. A férfi ezután egy ott parkoló rendőrautóra 

erősen rácsapott és erőteljesen a sárvédőjébe rúgott, majd egy másik autóhoz ment és 

megpróbálta megemelni, de nem tudta, ezért elfutott a helyszínről. 

 

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

amennyiben az ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, ítélje halmazati büntetésül 

2 év 6 hónap börtönbüntetésre és 3 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendelje 

el egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés büntetésének végrehajtását. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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