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Garázdaság bűntette 2020.12.08. 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. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.12.10.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2020.12.10. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vádlottak élettársi kapcsolatából hat gyermek született 2011 és 2016 között. Az anya -az 

elsőrendű vádlott- a gyerekek gondozását, felügyeletét végezte, az apa -a másodrendű vádlott- 

dolgozott. A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. március 23-tól 

alapellátásban gondozta a vádlottak családját.  

A vádlottak a védőnőt és a családsegítő munkatársait nem, vagy csak nagy nehézségek árán 

engedték be a lakásba, velük nem működtek együtt, a tanácsaikat nem fogadták meg, a gyerekeket 

nem vitték el a szükséges orvosi kezelésekre, fejlesztésekre. 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2017. nyarán két gyermek, majd 2018. 

februárjában a négy testvérük nevelésbe vételét is elrendelte. Amíg a gyermekeket nem emelték 

ki a családból, addig a vádlottak nem gondoskodtak róluk megfelelően, a legnagyobb gyermeknek 

nem biztosítottak megfelelő körülményeket a tanuláshoz, a kisebbek személyes higiéniáját 

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

letöltendő szabadságvesztés büntetést szabjon ki. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.12.10.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Információs rendszer 

felhasználásával elkövetett 

csalás bűntette 

2020.12.10. 08:30 

Az ügy lényege: 

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. 

Ezt követően a bankkártya – ismeretlen módon – a vádlottakhoz került, melyről elsőrendű és a 

másodrendű vádlottak, mint társtettesek, 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 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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