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2023.02.27. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

előkészületének bűntette 

2023.02.27.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2021. július közepén, egy internetes oldalról 300 gramm tömegű 

amfetamint rendelt azzal a szándékkal, hogy azt 300.000 forintért tovább értékesíti. A 

vádlott 2021. július 28-án a kézbesítőtől átvette az általa megrendelt kábítószert tartalmazó 

küldeményt, azonban továbbadni már nem tudta, mert az átvételt követően a vádlottat a 

tatai lakása lépcsőházában rendőri intézkedés alá vonták, s ennek során megtalálták nála a 

kábítószert. 

A vádlott szervezetében a vele szemben foganatosított rendőri intézkedés alkalmával 

kábítószer volt, mivel a vádlott az intézkedést megelőzően, ismeretlen körülmények között 

marihuánás cigarettát szerzett meg, melyet elfogyasztott. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. A bíróság büntetővégzésében a vádlottal szemben felfüggesztett 

szabadságvesztést szabott ki, azonban az ügyészség tárgyalás tartását kérte és indítványozta, 

hogy a bíróság a vádlottat ítélje végrehajtandó börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a 

közügyek gyakorlásától.  

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.28. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás bűntette 2023.02.28.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2021. április 13-án éjjel egy oroszlányi konténerszálló csukott, de 

nem zárt ajtaján jogtalan eltulajdonítási célzattal bement, és onnan ruhaneműket 

tulajdonított el 22.000 forint értékben.   

A vádlott 2021. április 15-én egy oroszlányi ingatlan előtt parkoló, csukott, de nem zárt 

autóból mobiltelefont tulajdonított el, melyet értékesített. 
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A férfi 2021. április 15. és 16. napján több alkalommal, parkoló autók, csukott, de nem zárt 

ajtaját kinyitotta és átkutatta azért, hogy azokból értéktárgyakat vegyen el. A vádlott 

cselekményét megzavarták, ezért távozott a helyszínről. 

A vádlott 2021. május 25-én éjjel egy oroszlányi ingatlan előtt parkoló tehergépkocsi 

csukott, nem zárt jobb hátsó ajtaját kinyitotta, és abból az egy darab 45.000 forint értékű 

ütvefúrót, 18 darab, összesen 13.200 forint értékű fúrószárral együtt eltulajdonította, majd 

3.000 forintért értékesítette.  

A vádlott 2021. június 21-én 18 óra és 2021. június 22-én 12 óra közötti időben egy 

oroszlányi ingatlan lépcsőházában a tároló ajtaját kifeszítve bement, és onnan 

szerszámokat vitt el 65.000 forint értékben.  

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

többszörös és különös visszaesőt, halmazati büntetésként ítélje fegyházbüntetésre, 

valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.28. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
közokirat-hamisítás 

bűntette 

2023.02.28.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi számítógép segítségével az interneten talált minták alapján a saját 

nevére elkészített egy hamis doktori oklevelet, mely szerint 2019. június 21. napjától doktori 

cím használatára jogosult, mivel magas szinten elsajátította a bölcsészettudományok 

tudományterületén a pszichológiai tudományt egy szlovákiai egyetemen. A férfi ugyanígy 

készített egy határozatot, amely szerint a magyarországi egyetem 2019. július 5. napján 

honosította a szlovák doktori oklevelet.  

A vádlott 2019. augusztus 10-én a tatai kormányablakban a két hamis iratot azért adta le, 

hogy személyi okmányai cseréjét elvégeztesse, a doktori címet okmányaiban használhassa, 

így valótlan adatként lett rögzítve a férfi doktori címe. Ezután cserére került a férfi összes 

okmánya.  

A vádlott 2017. évet megelőzően a saját nevére három hamis egyetemi oklevelet készített, 

ezek szerint 2009. július 30-án kiváló minősítéssel okleveles gépészmérnök-informatikus, 
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2009. július 30-án kiváló minősítéssel okleveles kisgéptervező mérnök, 2009. július 30-án 

kiváló minősítéssel okleveles mérnök-informatikus végzettséget szerzett.  

A férfi 2017-2020. között kilenc különböző munkaviszonyt létesített, a szerződéskötéskor a 

legmagasabb iskolai végzettsége igazolására a hamis oklevelek egyikét felhasználta.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.28. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2023.02.28.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019. december hónapban felajánlotta a szombathelyi ismerősének, 

a sértettnek, hogy a sérült személygépkocsiját megjavíttatja, ezért 350.000 forintot kért és 

kapott a sértett feleségétől. A vádlottnak azonban nem állt szándékában a jármű 

megjavíttatása, az átvett pénzt elköltötte. A vádlott ezt követően ismét pénzszűkébe került, 

ezért valótlanul azt állította ugyanazon házaspárnak, hogy az édesanyja meghalt és 

temetési költségként 300.000 forintra van szüksége. A sértett nő a pénzt 2020. januárban 

átadta a férfinak, akinek nem volt lehetősége és szándéka sem a kölcsönkért összeg 

visszafizetése, azt saját megélhetésére fordította, majd a sértettek számára elérhetetlenné 

vált.  

A vádlott 2020. júliusában megismerkedett az oroszlányi sértett nővel, aki gépkocsit 

szeretett volna vásárolni. Közösen elmentek egy szombathelyi autókereskedésbe, mert a 

férfi azt állította, hogy ott kedvező áron hozzájuthat az általa kiválasztott járműhöz. A férfi 

azt ígérte a sértettnek, hogy a jármű megvásárlását intézi, ezért a nő egy borítékba 600.000 

forintot tett abból a célból, hogy a vádlott a nála való tartózkodása során a jármű vételárát 

onnan kivehesse, a személygépkocsi vételárát ezen összegből teljesítse. A férfi 2020. 

szeptemberig tartó oroszlányi tartózkodásai idején a borítékból különböző összegeket 

kivett és elköltött. 2020. szeptember végére a borítékban 50.000 forint maradt, ezért a 

férfinak már nem állt módjában az általa ígért járművet megvásárolni, mert az ahhoz 

szükséges további 550.000 forintot jogtalanul eltulajdonította.  

Megjegyzés: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.28. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás vétsége 2023.02.28.  12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a korábban 14 alkalommal büntetett nő 2021. június 23-án a tatabányai 

orvosi ügyelet várójában tartózkodott, amikor a rendelő egyik helyiségének csukott, de nem 

zárt ajtaján bement, és a sértett által az ágyra helyezett táskából kivette a sértett 4.000 

forint értékű pénztárcáját, melyben 51.500 forint készpénz volt. A vádlott a váróteremben 

leült, a pénzt a pénztárcából kivette, a tárcát pedig a szemetesbe dobta.  A sértett ezután 

keresni kezdte a pénztárcáját, mire a vádlott azt a látszatot keltve, hogy a lopási 

cselekményt más személy követte el, közölte, hogy a lopást látta, az elkövető a pénztárcát a 

szemetesbe dobta.  

Az vádlott ezenkívül egy tatabányai drogériából két alkalommal összesen 24.328 forint 

értékben, egy tatabányai üzletből hat alkalommal összesen 100.491 forint értékben lopott 

különböző termékeket, valamint egy tatabányai sértettől egy 92.000 forint értékű 

mobiltelefont is eltulajdonított. 

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

börtönbüntetésre, és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.28. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2023.02.28.  12:30 

Az ügy lényege: 
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A vádirat szerint a vádlott 2017. február 1. napja és 2017. szeptember 30. napja közötti 

időszakban befektetési, üzleti-vállalkozási lehetőségeket kínált oly módon, hogy a vele 

szerződő személyek készpénzt bocsátottak meghatározott időtartamra a vádlott 

rendelkezésére, mint kölcsönösszeget, melynek felhasználásával nyereséget ígért. A vádlott 

a kölcsönszerződések megkötése során jogtalan haszonszerzési célzattal járt el, mivel ugyan 

az üzleti lehetőségek fennálltak, azonban a tényleges visszafizetési szándéka nem volt sem 

a nyereség, sem a kölcsönösszeg tekintetében. A tatabányai sértett 2017. február 28. 

napján egy összegben, készpénzben 4.100.000 forint, míg egy másik sértett 2017. július 31. 

napjáig több részletben összesen 7.500.000 forint pénzösszeget teljesített készpénzben a 

vádlott részére. A vádlott a megszerzett pénzösszegeket nem fizette vissza a sértetteknek.  

A vádlott 2017. július 1. napján az éjszakai órákban egy tatai szórakozóhelyen tartózkodott 

baráti társaságban, az akkori barátnőjével, a sértettel. A vádlott éjfél körül, ittas állapotban a 

sértettet több alkalommal meglökte, sípcsontját megrúgta, és haját kézzel tépte. Ezt 

követően a sértett és a vádlott az ismerősük autójába szálltak be, és Budapestre kívántak 

eljutni. Ennek során a vádlott legalább két alkalommal kis-közepes erővel ököllel megütötte 

a sértettet, melynek következtében a sértett a szemhéjának duzzadását, kötőhártya alatti 

bevérzést és vizenyős ideghártya sérülést szenvedett el. A sérülések gyógytartama nyolc 

napon belüli volt, ugyanakkor a támadott testtájékra és az erőbehatás mértékére 

figyelemmel a vádlott által elkövetett bántalmazás alkalmas volt nyolc napon túl gyógyuló 

sérülés okozására. 

Megjegyzés: Első tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás kezdetét veszi. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.01. 

ESZERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
súlyos testi sértés bűntette 2023.03.01.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2021. november 20. napján 21 óra 40 perc körül – egy 

korábbi nézeteltérés miatt – a lábatlani ingatlanból kihívta a sértettet, majd hasba rúgta, 

lerántotta a földre, amikor a sértett bántalmazásához csatlakozott a II. rendű és a III. rendű 

vádlott is. Mindhárom vádlott a földön fekvő férfit több alkalommal testszerte megrúgta és 

ököllel ütötte. A vádlottak erőszakos magatartását az arra járőröző polgárőrök észlelték és 

értesítették a rendőrséget.  
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A sértett a három vádlott bántalmazása eredményeként a bal homloktájon, a halántéktájon, 

mindkét szemgolyó feletti területén duzzanatot, bevérzést, a bal könyöktájon és a bal 

lapockatájon zúzódást, horzsolást, valamint az orrcsont törését szenvedte el. Az 

orrcsonttörés gyógytartama 8 napon túli, a tényleges gyógytartam 2 hétben határozható 

meg. 

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

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.01. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rablás bűntette 2023.03.01.  13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottak elhatározták, hogy ismerősüktől, a sértettől értékeket fognak 

erőszakkal eltulajdonítani, és ezen elhatározásuknak megfelelően 2022. március 4. napján 

22 óra 10 perckor megjelentek a sértett tatabányai lakásánál, ahová az I. rendű vádlott egy 

70-80 cm hosszúságú teleszkópos fém botot („viperát”) is magával vitt.  

Az I. rendű vádlott a sértett lakásának ajtaján bekopogott, miközben azt kiabálta, hogy 

„megdöglesz köcsög!”. A sértett résnyire nyitotta az ajtót, mire az I. rendű vádlott a kezében 

lévő viperával hadonászni kezdett, majd az ajtót benyomva a lakásba bementek. Az I. rendű 

vádlott dulakodni kezdett a sértettel, miközben a II. rendű vádlott a lakásban értékek után 

kutatott és magához vette a sértett 158.000 forint értékű mobiltelefonját a hozzá tartozó 

5.500 forint értékű töltővel, 1.990 forint értékű SIM kártyával, 3.400 forint értékű szilikon 

tokkal. Az I. rendű vádlott odaszólt, hogy a „Playstationt is” rakja el, mire a II. rendű vádlott 

elvette a sértett 65.000 forint értékű PS4 játékkonzolját. A sértettnek ekkor sikerült 

kiszabadulnia és a további bántalmazástól tartva elmenekült a helyszínről. A vádlottak 

ezután eltulajdonították a sértett kabátját, készpénzt, valamint a sértett nevére kiállított 

SZÉP kártyát és bankkártyát is, így összesen 308.390 forint értékkel távoztak a lakásból. A 

vádlottak az eltulajdonított dolgokat elosztották egymás között. 

A nyomozás során a sértettől eltulajdonított mobiltelefon tartozékaival, valamint a PS4 

játékkonzol lefoglalásra és a sértett részére kiadásra került, így a bűncselekménnyel okozott 

kárból 233.890 forint megtérült.  

Megjegyzés: A Tatabányai Járásbíróság a 2022. november 15. napján tartott előkészítő 

ülésen, a korábban 6 alkalommal büntetett II. rendű vádlottat rablás bűntette, 
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magánlaksértés bűntette, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége, 

valamint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt, halmazati 

büntetésként 6 év fegyházbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélettel 

szemben a vádlott és a védője enyhítésért jelentett be fellebbezést. A Tatabányai 

Törvényszék, mint II. fokon eljáró bíróság az ítéletet akként változtatta meg, hogy a II. r. 

vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtön fokozatra 

enyhítette.  

A tárgyalás az I. rendű vádlott ügyében folytatódik. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.02. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2023.03.02.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020. nyarától 2021. május 14. napján történt elfogásáig a 

nyomozás során ismeretlenül maradt személyektől rendszeresen vásárolt ismeretlen 

mennyiségű kábítószert (metamfetamint, kokaint és marihuánát) azzal a céllal, hogy azt 

anyagi haszonszerzés végett más személyek részére értékesítse Tatabánya területén.  

A vádlott 2021. május 14. napját megelőzően röviddel, pontosabban nem megállapítható 

időpontban, a nyomozás során ismeretlenül maradt személyektől 124,28 gramm nettó 

tömegű kokaint és 87,69 gramm nettó tömegű metamfetamint tartalmazó anyagot szerzett 

meg azzal a céllal, hogy azt más személyek részére ellenérték fejében értékesítse. A vádlott 

a kábítószert a tatabányai otthonában tartotta, melyet tőle a nyomozó hatóság a vele 

szemben foganatosított rendőri intézkedés során egy digitális mérleggel és egy vákuum-

fóliázó géppel, valamint 1 db, ismeretlen eredetű MDMA tartalmú tablettával, a vádlott által 

használt, kokainnal és metamfetaminnal szennyezett tányérral és szívószállal együtt 

lefoglalt.  

A vádlottól lefoglalt két kábítószer hatóanyagtartalmának együttes mennyisége meghaladja 

a jelentős mennyiség alsó határát, annak 9,3-szerese.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával 

folytatódik. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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2023.03.02. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2023.03.02.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett 2001. évtől 2021. március 21. napjáig együtt nevelték 

3 közös kiskorú gyermeküket. A vádlott kezdetben csak ittas állapotban, később már 

józanon is a féltékenysége miatt több alkalommal bántalmazta a sértettet, lökdöste, ököllel 

megütötte, haját tépte, rugdosta, előfordult, hogy a sértettet súlyemelő övvel, övcsattal 

ütötte meg.  

Egy alkalommal, 2017-2018. körül a vádlott a lakásban tört-zúzott, ekkor a sértett a három 

kiskorú gyermekével kimenekült, majd az éjszakát egy ismerőse lakásában töltötték. 

Egy iskolai jelzés miatt 2020. december 20. napja körül gyámügyi eljárás indult, ami miatt a 

vádlott ideges lett, gyakrabban fogyasztott alkoholt, és az eljárás miatt a sértettet okolta. 

Ezen időponttól kezdve általában ittas állapotban üvöltözött a sértettel, tört-zúzott, 

bántalmazta a sértettet, mely cselekményét a kiskorú sértettek szobájukba zárkózva 

hallották. 

Egy alkalommal a sértett nő együtt aludt 2 kiskorú gyermekével, amikor hazaért a vádlott és 

minden ok nélkül a hajánál fogva kirángatta a feleségét a gyermekek mellől, a másik kezével 

ököllel ütlegelte, fennhangon szidalmazta, követelte, hogy menjen a konyhába és adjon neki 

enni. A gyermekek a zajra felébredtek, a bántalmazásnak így tanúi voltak.  

Többször előfordult, hogy az egész család az autóban ült, amikor utazás közben a vádlott 

üvöltözött a sértettel, volt, hogy ököllel meg is ütötte, melynek a személygépkocsiban ülő 

gyermekek is szemtanúi voltak. Egy alkalommal a családi nyaraláskor eggyel kevesebb 

szendvicset csomagolt a sértett, így a szendvics elfogyott. Emiatt a vádlott vezetés közben a 

sértett haját tépte, fejét a műszerfalba verte, ezt a kiskorú gyerekek látták, hallották.  

2021. március 21. napján a vádlott volt otthon a három kiskorú gyermekkel, a nap folyamán 

legalább 10 doboz sört megivott, ettől a kora délutáni órákra ittas állapotba került. Mikor a 

sértett a munkából hazaért, akkor a vádlott ismételten veszekedni, üvöltözni kezdett vele, a 

nő karját tekergette, haját tépte, a konyhai eszközöket dobálta. Amikor a sértett lehajolt, 

hogy az eldobált tárgyakat a földről összeszedje, a vádlott a tarkójához dobott egy 

elektromos kést, melytől a sértett tarkója vérezni kezdett.  

A vádlott ezen magatartásai, melyeket a három kiskorú sértett látott, hallott, a kiskorú 

sértettekben nagyfokú félelmet keltett, valamint olyan súlyos fokú kötelességszegés, mellyel 

a vádlott a gyermekei érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztette. 

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

börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 



 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2021. június 19. napját megelőzően, ismeretlen 

személytől több darab hamis, az eredeti 20.000 forintos bankjegyről tintasugaras eljárással, 

digitális, színes, nyomtatóeszközön készített bankjegymásolatot szerzett meg. Az I. rendű 

vádlott 2 társával elhatározta, hogy együtt elutaznak Esztergom, illetve Pomáz 

településekre, ahol különböző üzletekben megkísérlik a korábban az I. rendű vádlott által 

megszerzett hamis pénzzel kifizetni az általuk megvásárolt termékeket. A vádlottak 

megállapodtak abban is, hogy az üzletekbe az I. rendű, illetve a II. rendű vádlott mennek be 

vásárolni, míg a III. rendű vádlott a helyszínre szállítja és a gépkocsiban várja őket. Egy 

esztergomi kávézóban, dohányboltokban, zöldségesben és egy pomázi üzletben is 

vásároltak a bankjegyekkel. 

Ezen kívül az I. rendű vádlott 4 budapesti üzletben, a II. rendű vádlott budapesti, gödöllői és 

Dunakeszin lévő üzletekben, míg a III. rendű vádlott egy székesfehérvári lottózóban vásárolt 

hamis húszezressel. 

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

másodrendű vádlottat ítélje fegyházbüntetésre, a harmadrendű vádlottat ítélje 

börtönbüntetésre és mindhárom vádlottat tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett házasságából három közös gyermekük született, 

akiket életközösségük megszakadásáig – 2019. február 13. napjáig - együtt neveltek az 

oroszlányi otthonukban. Ekkor a vádlott a szülei tulajdonát képező ingatlanból elköltözött, a 

sértett a gyermekkel az ingatlanban maradt. A vádlott rendszeresen visszajárt a lakásba, 

ahol több alkalommal agresszíven viselkedett, fenyegette, bántalmazta a nőt, illetve 

személyi szabadságát megsértette, mely cselekményeknek a kiskorú gyermekek is tanúi 

voltak. 

2020. augusztus közepén a vádlott felszólította a sértettet, hogy 2 nap alatt költözzön el az 

otthonukból, majd a szóváltás során két pofont is adott a sértettnek. 2020. szeptember 28. 

napján a vádlott kérésére a nő a gyermekeket láthatásra vitte. A vádlott a sértettet a házba 

hívta, ahova nem ment be, ezért a vádlott fenyegetni kezdte. A sértett a szomszéd udvarába 

szaladt, a vádlott követte, majd rángatni kezdte. A gyermekek látva a vádlott cselekményét, 

ijedten a szomszéd házába menekültek.  

2021. január 27. napján a sértett elvitte a vádlotthoz a gyerekeket. Amikor a sértett kiszállt a 

járműből, a vádlott szidalmazni kezdte, majd a kabátját megragadva rángatta, bevonszolta a 

házba, és a lépcsőn a már fekvő sértett fölé kerülve két kezével az arcát és a nyakát nyomta 

lefelé. A vádlott a családtagjai felszólítására hagyta abba a cselekményét. 

Az apa a szülői kötelezettségeit súlyos fokban megszegte, nem mutatott követendő erkölcsi 

példát a gyermekeinek, ezáltal erkölcsi és érzelmi fejlődésüket veszélyeztette, magatartása 

a kiskorú sértettekben komoly félelmet keltett. 

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

börtönbüntetésre, melynek végrehajtását függessze fel, rendelje el pártfogó felügyeletét, 

valamint tiltsa el bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, 

amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, 

gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási 

viszonyban áll. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 
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