
Tatabányai Törvényszék 

2020.10.26 – 10.30. 

2020.10.26.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 
bűntette 

2020.10.26. 14:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2018-ban saját és édesanyja fogyasztása, valamint értékesítés céljából kender 

növényeket termesztett a tatabányai házának udvarán lévő két fóliasátorban. A férfi a 

növényeket 2018. októberében leszüretelte, édesanyjával együtt fogyasztott belőle, valamint 

2018. november 21-én történt elfogásáig négyszer, alkalmanként 20 gramm kannabiszt adott 

át egy harmadik személynek, aki az első két alkalommal fúrógép és házimozi javításáért neki 

járó munkadíjként kapta a vádlottól a marihuanát, ezt követően alkalmanként 40.000,- Ft-ot 

fizetett a termesztőnek.  

A nyomozó hatóság 2018. november 21-én a vádlott ingatlanáról összesen 1082,17 gramm 

kannabiszt foglalt le, amelynek hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség alsó határának a 

94,66%-a.  

 

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.27.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
fegyveresen elkövetett 

garázdaság bűntette 

2020.10.27. 8:30 

Az ügy lényege: 

A férfi és barátnője 2020. április 25-én napközben Tatabányán sétáltak, amikor a vádlott 

motorral felhajtott a járdára és egy korábbi nézeteltérés miatt „leckéztetési” szándékból egy-

két méterről a párra célozva lövést adott le az engedély nélkül tartott gáz-és riasztó 

fegyveréből. A férfi és a nő megijedtek, átmentek a túloldalon lévő járdaszakaszra, de a 

vádlott motorral követte őket és ismét rájuk lőtt.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a többszörös 

visszaeső férfi a bűncselekmény elkövetését az ülésen beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 1 év 

10 hónap börtönbüntetésre és 2 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.28.  

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
szexuális erőszak bűntette 

és más bűncselekmények 

2020.10.28. 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 

2020.10.28.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
pénzhamisítás bűntette 2020.10.28. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a két férfi 2015. októberét követően megszereztek 100 darab 100 EUR címletű 

hamis bankjegyet, majd azokra vevőt kerestek. A férfiak a hamis bankjegyeket 2016. március 

31-én Magyarországról Szlovákiába vitték és még aznap 4.000.- euróért értékesítették.  
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A bűncselekmény miatt Szlovákiában indult büntetőeljárás, a lefoglalt hamis bankjegyek jól 

sikerült hamisítványok, az eljárást Magyarország Legfőbb Ügyészsége átvette.  

 

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

visszaeső férfit fegyházbüntetésre, büntetlen előéletű társát börtönbüntetésre ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.29.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rablás bűntette 2020.10.29. 8:30 

Az ügy lényege: 

A fiatalkorú vádlott és az -2019-ben elhunyt- idős sértett ismerősök voltak, a vádlott havi 1-2 

alkalommal meglátogatta a férfit, hogy beszélgessen vele és pénzt kérjen tőle. A vádlott 2018. 

november 25-én délután a sértett házához ment, aki először elküldte őt, majd később mégis 

beengedte. A vádlott és a sértett a konyhában beszélgettek, amikor a vádlott pénzt kért 

kölcsön a férfitől. A sértett bement a szobába, a vádlott pedig követte őt. A férfi megmutatta 

a vádlottnak a pénztárcájában lévő 16.000.- forintot és azt mondta, hogy nem tud 

kölcsönadni, mert neki is szüksége van az összegre, majd a pénzt visszatette a pénztárcába, 

azt pedig visszarakta a korábbi helyére. Az addig mögötte álló vádlott ekkor erősen meglökte 

az idős férfit, amitől a sértett az ágyra esett, ahol a vádlott még legalább kétszer arcon ütötte 

őt, majd a szekrényhez lépett és elvitte az övtáskát, amiben a pénztárca volt. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az 

ülésen beismerő vallomást tesz, úgy a bíróság 3 év javítóintézeti nevelést alkalmazzon. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.29.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
információs rendszer 

felhasználásával elkövetett 

csalás bűntette 

2020.10.29. 8:30 

Az ügy lényege: 
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A nyomozás során ismeretlenül maradt elkövetők 2018. augusztus 17-én délután 

megjelentek egy tatabányai lépcsőháznál, egyikük becsengetett az idős sértett lakásába, 

ahova az asszony beengedte őt, miután az ismeretlen nő azt mondta, hogy papírt gyűjt. A nő 

elterelte a sértett figyelmét, ezalatt a többi elkövető is bement a lakásba és a konyhából 

elvitték a sértett bankkártyáját, valamint 25.000.- forint készpénzt. 

Az elsőrendű és a másodrendű vádlottak a bankkártyáról három nap alatt összesen 

1.190.000.- forintot vettek fel. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak az 

ülésen a bűnösségüket beismerik, úgy az elsőrendű vádlottat a bíróság ítélje felfüggesztett 

börtönbüntetésre, a másodrendű vádlottat pedig 1 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.29.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság bűntette 2020.10.29. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a két férfi 2020. január 26-án éjjel Oroszlányon, az utcán előzmény nélkül 

hátulról rátámadt a barátaival sétáló sértettre. Az egyik férfi hátba rúgta, földre lökte a sértett, 

majd ököllel ütötte a fejét, közben a másik férfi egy viperával a kezében fenyegetőzött és 

megrúgta a sértett barátját, aki próbálta szétválasztani a földön dulakodó férfiakat.  

A sértettnek a bántalmazás következtében a fején nyolc napon belül gyógyuló sérülései 

keletkezett.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak az 

ülésen a bűnösségüket beismerik, úgy a bíróság az elsőként támadó férfit 11 hónap, a 

viperával fenyegető társát 10 hónap börtönbüntetésre ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.30.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
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kapcsolati erőszak 

bűntette és zaklatás 

bűntette 

2020.10.30. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi ittas állapotban rendszeresen veszekedett élettársával, és szidta őt, azzal 

fenyegette, hogy elvágja a torkát. A férfi 2018-ban négyszer bántalmazta élettársát, akit 

szeptember 1-jén tokodi otthonukban gumibottal vert meg, majd a földre került nőt 

megrugdosta. Az elkövető 2018. október 7-én nem volt elégedett a vacsorával, ezért a nőt az 

ágyra szorította, az ujjait feszegette és azzal fenyegette meg, hogy elvágja a nyakát, ha 

feljelentést tesz. A sértettnek ekkor eltörött a bal keze. A férfi 2018. október 25-én azért 

veszekedett élettársával, mert mire hazaért, nem volt elegendő alkohol otthon. Ekkor a férfi 

felpofozta a nőt, aki félelmében a konyhaasztal alá bújt. Később a férfi egy ajtólapot csapott 

rá a sértettre, aki az udvarra is követte a férfit, hogy kibékítse, azonban a férfi egy halkiemelő 

háló nyelével fejen ütötte.  

 

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

börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.30.  

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
embercsempészés 

bűntette 

2020.10.30. 8:30 

Az ügy lényege: 

Az albán állampolgárságú vádlott egy másik férfival együtt 2016. április 27-én 

Magyarországra érkezett, ahol az M1-es autópálya mellett, Tata közelében egy hotelben 

szálltak meg. A vádlott aznap ismeretlen helyen átadta a másik férfinek az addig általa 

vezetett autót, ezzel segítséget nyújtva ahhoz, hogy a férfi a bicskei Befogadó Állomás 

közelében 2 fő afgán és 8 fő pakisztáni állampolgárt felvegyen és Nyugat-Európába szállítson. 

A vádlott az autón kívül egy telefont is adott a férfinek, amin keresztül utasításokat kapott, 

hogy merre és miként haladjon a járművel.  

A vádlott tudta, hogy a szállított személyek beutazási és tartózkodási engedéllyel nem 

rendelkeznek, a jogszabályok megszegésével szándékoznak Magyarországról Nyugat-

Európába jutni. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a férfi a 

bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre 

és 5 év Magyarországról kiutasításra. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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