
Tatabányai Törvényszék 

2020.11.16 – 11.20. 

2020.11.16.  

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
pénzmosás bűntette 2020.11.16. 8:00 

Az ügy lényege: 

A szabadságvesztés büntetését töltő elsőrendű vádlott megtudta a sértett telefonszámát és 

azt a tényt, hogy egy autó az egyik oroszlányi borozó előtt parkol. 2019. április 25-én késő 

este az elsőrendű vádlott a bv. intézetből egy ismeretlen módon a birtokába került telefonról 

felhívta a sértettet és azt állította neki, hogy a készenléti rendőrségről telefonál, majd közölte 

vele, hogy egy csalás ügyében nyomoznak és szükség lenne a segítségére. A vádlott arra kérte 

a sértettet, hogy az összes készpénzét egy borítékban tegye a borozó előtt parkoló autó 

kereke alá és így segítse a titkos akciót. A férfi azt állította a sértettnek, hogy az autót figyeli a 

rendőrség és amikor az elkövetők a pénzért mennek, elfogják őket, ezt követően a sértett 

visszakapja majd a pénzt. A sértett többszöri telefonbeszélgetés után úgy döntött, hogy 

enged a kérésnek és 120.000.- forintot elhelyezett az autó hátsó kereke alatt. 

Az elsőrendű vádlott ezt követően felhívta volt élettársát (a másodrendű vádlottat) és 

megkérte, hogy menjen el az autóhoz, vegye magához a pénzt, vigye haza azt, a borítékot 

pedig égesse el. A nő a kérésnek eleget tett, a pénzt a párnája alá rejtette. 

Másnap a férfi felhívta a jelenlegi élettársát, közölte vele, hogy csalást követett el, és 

megkérte, hogy sms-ben küldje át a számlaszámát a másodrendű vádlottnak, hogy a pénzt 

át tudja utalni. A nő átküldte a számlaszámát a férfi volt élettársának, aki azonban az összeget 

nem utalta el, mert őt még aznap délután a bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt a 

rendőrség előállította. A pénzt 20.000.- forint híján a másodrendű vádlott lánya a nyomozó 

hatóságnak átadta, így a csalással okozott kárból 100.000.- forint megtérült. 

 

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

ülésen a bűnösségüket beismerik, úgy a bíróság az elsőrendű vádlottat ítélje 1 év 8 hónap 

börtönbüntetésre, a másodrendű vádlottal szemben szabjon ki 150.000.- forint 

pénzbüntetést, a harmadrendű vádlottal szemben pedig 225.000.- forint pénzbüntetést. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.17.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2020.11.17. 13:30 

Az ügy lényege: 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


A vád szerint a vádlott egy kétszobás tatabányai tömblakásban nevelte négy gyermekét, ahol 

velük élt még a vádlott édesanyja és a barátja, illetve lakásfelújítás ürügyén hónapokig még 

egy további ismerősük is ott éjszakázott. A vádlott 2017. évtől kezdődően napi szinten 

fogyasztott alkoholt, melynek hatására agresszívvá vált, a családi összetűzések gyakran 

tettlegességig fajultak. A vádlott az utóbbi években gyakran váltotta a partnereit, akikkel 

együtt italozott. Előfordult, hogy a vádlott annyira részeg volt, hogy az egyik kiskorú 

gyermekének kellett őt lefürdetnie.  

A vádlott 2018. augusztus végétől munkanélküli volt, ennek ellenére a gyermekeivel nem 

foglalkozott, havonta egy-két alkalommal főzött nekik meleg ételt, a többi napon a nagyobb 

gyerekeknek adott pár száz forintot, hogy abból kenyeret, parizert és ketchupot vegyenek, de 

ebből sokszor nem jutott mind a négy gyermeknek annyi, hogy jól lakjanak. Az anya a 

gyerekek ruháit nem mosta ki, nem gondoskodott az évszaknak megfelelő ruházatukról sem.  

A nő a gyermekeket többször bántotta fizikailag és lelkileg is, előfordult, hogy egyiküket az 

utcán verte meg.  

 

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

beismerő vallomást tesz, úgy őt a bíróság ítélje 2 év börtönbüntetésre és a szülői felügyeleti 

jogát -3 gyermeke esetében- szüntesse meg. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.18.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közúti baleset okozásának 

vétsége 

2020.11.18. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2019. január 12-én reggel borult időben, jó látási viszonyok mellett, az adott 

útszakaszra előírt 30 km/h megengedett sebesség helyett 43-48 km/h sebességgel 

közlekedett autójával Esztergom lakott területén, a fagyos, havas, hókásás úton. A nő egy 

balra ívelő kanyarban megcsúszott az autóval és sodródni kezdett, ezért jobbra 

visszakormányzott, ami miatt a másik irányba lesodródott az úttestről és a bal elejével 22-25 

km/h közötti sebességgel nekiütközött a járdán közeledő gyalogos jobb oldalának, majd egy 

ház falának ütközve megállt. 

Az ütközés miatt a sértett az autó elejére esett, majd a ház falának dobódott. A férfi a sérülései 

következtében a kórházba szállítását követően, még a baleset napján elhunyt. 

A baleset elkerülhető lett volna, ha a vádlott által is észlelt havas, csúszós útviszonyoknak 

megfelelően legfeljebb 30 km/h sebességgel közlekedik. A jármű stabilitásvesztéséhez a 

helytelenül megválasztott haladási sebesség vezetett. 

 

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

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


bűnösségét az ülésen beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 1 év 8 hónap -4 évre felfüggesztett- 

fogházbüntetésre, 300.000.- forint pénzbüntetésre és 5 évre tiltsa el a közúti járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.18.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2020.11.18. 12:00 

Az ügy lényege: 

Az elsőrendű és a másodrendű vádlottak egymással barátságban álltak, a másodrendű 

vádlott gyerekkora óta ismerte a sértettet. A vádlottak 2019. nyarán többször is a jártak a 

sértett nyergesújfalui albérletében, a sértett és annak élettársa társaságában. A vádlottak az 

ilyen alkalmak során megtudták a sértett munkabeosztását, valamint a lakásban található 

tárgyakat is látták. A két férfi 2019. augusztus 21-én kora reggel elhatározta, hogy mivel nincs 

pénzük, ezért a sértett lakásából fognak ellopni néhány dolgot, amiket eladnak.  

A vádlottak még aznap reggel megjelentek a lakásnál, az elsőrendű vádlott a zárt ajtónak 

többször nekiment, amitől az bedőlt. Az elsőrendű vádlott bement a lakásba, a másodrendű 

vádlott pedig a lépcsőházban maradt figyelni, hogy jön-e valaki. A férfi a lakásból elvitte 

ismerőse játékkonzolját a hozzá tartozó kábelekkel és kontrollerrel, valamint 11 játékkal, 

összesen mintegy 150.000.- forint értékben, továbbá a sértett élettársának 33.900.- forint 

értékű karóráját.  

A vádlottak ezután a másodrendű vádlott egyik ismerőséhez mentek, akiről a férfi tudta, hogy 

játékkonzolt vásárolna. A konzolt és a játékokat kipróbálásra a férfinél hagyták, aki azokat 

kölcsön adta egy ismerősének. A tárgyakat a nyomozóhatóság lefoglalta, így a karóra 

kivételével minden visszakerült a sértetthez. 

 

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

vádlottat és a másodrendű vádlottat is ítélje börtönbüntetésre, illetve előbbi esetében 

rendelje el egy korábbi -1 év 6 hónap- szabadságvesztés büntetésének végrehajtását, 

valamint állapítsa meg, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.19.  

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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felfegyverkezve elkövetett 

személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

és más bűncselekmények 

2020.11.19. 8:30 

Az ügy lényege: 

Az elkövető négy társával 2017. március 27-én, hajnali kettő óra körül körüli időben egy tatai 

családi házba tört be. A garázsból nyíló szerszámtároló redőnyét felhúzták, a szúnyoghálót 

levágták, az ablaküveget beégették, majd az ablakkeretet befeszítették. Az elkövetők sötét 

ruhát, símaszkot viseltek, a hálószobában a sértetteket, azaz egy férfit, két gyermeket és egy 

nőt gyorskötözővel megkötöztek. Egy elkövető a megkötözött családot őrizte, miközben 

társaik a lakásban értékek után kutattak. Egy másik rabló a sértett nőtől céges iratok és a 

házban lévő pénz átadását követelte, miközben azzal fenyegette meg, hogy bántalmazni 

fogja. Az egyik férfi a megkötözött férfit ököllel többször megütötte, gyermekei megölésével 

fenyegette, miközben az értékek átadását követelte. Ugyanez a férfi az egyik gyermek ujját 

késsel szurkálta, ezzel akarta rávenni a sértett férfit az értékei átadására. Az elkövetők végül 

a családot egy alagsori szobába bezárták, ezt megelőzően az ajtó belső kilincsét eltávolították, 

ezután a lakás helyiségeit átkutatták, a házból ékszereket, forint, euró és angol font 

készpénzt, nagy értékű órákat tulajdonítottak el. Az ékszerek és órák együttes értéke: 5 millió 

819 ezer 976 forint, az eltulajdonított készpénz együttes értéke 1 millió 885 ezer 522 forint 

volt. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen iratok ismertetését tervezi a bíróság. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.19.  

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2020.11.19. 9:00 

Az ügy lényege: 

Az elsőrendű vádlott 2018. szeptemberétől, a másodrendű vádlott pedig 2019. áprilisától 

karbantartóként dolgozott egy komáromi kft-nél. A két férfi 2019. októberében elhatározta, 

hogy a fizetésük kiegészítése érdekében a munkahelyükről rézhulladékot tulajdonítanak el, 

majd értékesítik azt.  

A vádlottak az elhatározásuknak megfelelően 2019. október 31. és december 7. napja között 

összesen legalább 360 kg súlyú, 411.103.- forint értékű rezet loptak el a munkáltatójuktól úgy, 

hogy az elsőrendű vádlott az udvaron felhalmozott rézhulladékkal megrakott egy talicskát, 

majd azt a műhelybe tolta, miközben a másodrendű vádlott figyelte, hogy nem jön-e valaki. 

A műhelyben a vádlottak a rezet táskába tették, a táskát a kerítéshez vitték és a munkaidejük 

leteltekor összeszedték, majd autóval elszállították. A vádlottak az ellopott rézhulladékot egy 

színesfém kereskedésbe vitték és eladták. 

 

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

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


bűncselekmény elkövetését az ülésen beismerik, úgy az elsőrendű vádlottat a bíróság ítélje 1 

év 6 hónap börtönbüntetésre, a másodrendű vádlottat pedig 200.000.- forint 

pénzbüntetésre, valamint a vádlottakkal szemben személyenként rendeljen el 205.550.- 

forint erejéig vagyonelkobzást. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.19.  

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
folytatólagosan elkövetett 

közokirat-hamisítás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.11.19. 10:30 

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 

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

a bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 1 év börtönbüntetésre és 

ugyanennyi időre tiltsa el a közügyektől, valamint rendelje el egy korábbi felfüggesztett 

börtönbüntetés végrehajtását. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.19.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
egyedi azonosító jellel 

visszaélés bűntette 

2020.11.19. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott nem gondoskodott a tulajdonában lévő autó átírásáról, ezért a járművet 2019. 

június 17-én kivonták a forgalomból. Mivel a férfi tovább közlekedett az autóval, a 

rendszámtábláit egy rendőri intézkedés során 2019. november 30-án elvették tőle. A vádlott 

ennek ellenére is járni akart az autóval, ezért 2020. áprilisában egy Tatán -köztudottan 

műszaki vizsga felkészítés céljából leparkoltatott- autó rendszámát leszerelte és azokat a 

saját autójára tette, amivel a jármű egyedi azonosító jelét meghamisította.  

Az érvényes jogosítvánnyal nem rendelkező, járművezetéstől eltiltás hatálya alatt álló vádlott 

az autóval Tatabányán közlekedett, ittas állapotban, amikor a rendőrök igazoltatták és a 

cselekményét leleplezték. 

  

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

a bűnösségét beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 1 év 4 hónap börtönbüntetésre, 7 évre tiltsa el 

a járművezetéstől és 3 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.19.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zaklatás vétsége 2020.11.19. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi és a sértett baráti kapcsolatban álltak egymással, ami azonban 

megszakadt. A vádlott a szakítást nem tudta feldolgozni, emiatt 2018 decemberétől 2019 

februárjáig Esztergomban, több alkalommal személyesen és videóhívás alkalmával is 

megfenyegette a sértettet azzal, hogy neki és a családjának is kioltja az életét. A férfi 2019 

februárjában azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli őt, valamint a gyermekét és a családját, 

rájuk gyújtja a házat.  

 

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

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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előéletű férfi az ülésen a cselekményt beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, úgy őt 

a bíróság ítélje 90 nap elzárásra. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.19.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás vétsége 2020.11.19. 13:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2018-ban az egyik büntetés-végrehajtási intézetben ismerte meg a férfit, akinek 

felajánlotta, hogy szabadulását követően az édesanyja ingatlanán különböző felújítási 

munkálatokat végez. A vádlott az ajánlat alapján 2018. júliusában telefonon kapcsolatba 

lépett az ismerőse édesanyjával és a tényleges teljesítési szándéka nélkül megállapodott vele, 

hogy a tatabányai hétvégi házában felújítási munkákat fog végezni. A vádlott a Tatabányára 

utazását előleg teljesítéséhez kötötte, ezért a sértett 70.000.- forintot fizetett be a vádlott 

bankszámlájára. A vádlott a szándékának megfelelően nem utazott Tatabányára és nem 

végzett a házon felújítást. 

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

középmértéket -1 év 7 hónap 15 nap- el nem érő, azt alulról közelítő börtönbüntetést szabjon 

ki. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.20.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége 2020.11.20. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a két budapesti férfi 2019. december 11-én a déli órákban az esztergomi lőtér 

nem zárt épületébe jogtalanul behatolt, majd az egyik tároló helyiségből magukkal vittek egy 

dobozt a benne lévő mérőszalaggal, kötéllel, gyorskötözőkkel és elektromos csatlakozókkal 

összesen 7.550.- forint értékben. A férfiak kora délután ismét megjelentek a lőtéri épületben, 

és magukhoz vettek egy 150.000.- forint értékű hatástalanított gépkarabélyt, valamint egy 

150.000.- forint értékű hatástalanított golyószórót.  
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A lopással okozott összesen 307.550.- forintos kár a nyomozás során lefoglalással megtérült.  

 

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

felfüggesztett fogházbüntetésre, a másikat pedig elzárásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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