Tatabányai Törvényszék
2020.09.14 – 09.18.
2020.09.14.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

kábítószer-kereskedelem 2020.09.14.
bűntette

8:15

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: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bíróság a vádlott és egy tanú meghallgatását
tervezi. Esetlegesen ítélet várható.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2020.09.15.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
csalás bűntette

2020.09.15.

8:30

Az ügy lényege:
A vád szerint a tatabányai székhelyű, malomipari termék gyártásával, illetve gabona
nagykereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság 2014. évtől jelentős szállítói
tartozásokat halmozott fel, a 2015. évi üzemi vesztesége 2.700.000.000.- forint volt. A cég
2015. évben 4.600.000.000.- forint összegben nem tudott eleget tenni rövid lejáratú
kötelezettségének.
A vádlottak hitelkérelmeit a pénzintézetek elutasították a cég túlzott eladósodottsága miatt.
A gazdasági társaság 2015. június 30. napjára olyan összegű lejárt tartozásokat halmozott
fel, melyeket ezt követően nem tudott kifizetni, a cég saját tulajdonát képező értékesebb
ingatlanok, valamint búzakészlet jelentős része zálogjogok, és óvadékok alapján a banki

finanszírozás fedezetéül szolgáltak, meggátolva a céget abban, hogy azok értékesítése révén
szabad pénzeszközökhöz jusson. Ezt követően a vádlottak a cég tulajdonában lévő, a
hitelezők kielégítési alapjául szolgáló egyes tárgyi eszközöket, gépjárműveket más gazdasági
társaságnak értékesítették.
A 2015. február és 2016. január közötti lejárt tartozások miatt folyamatosan kezdeményeztek
felszámolási eljárásokat a hitelezők összesen 200.000.000.- forintot meghaladó összegben.
A vádlottak a cég további működtetése, a felszámolási eljárás szünetelése vagy
megszüntetése érdekében a hitelezőkkel megegyeztek, részletfizetést ajánlottak fel.
A vádlottak bár tudatában voltak annak, hogy a cégnek nincs reális lehetősége 2015. június
30. napjától az ezt követően megkötött szerződések kiegyenlítésére, ennek ellenére a
gazdasági társaság folyamatos működtetése érdekében a sértetteket nem tájékoztatták a
fizetőképességük hiányáról, a meglévő szerződéseket nem mondták fel, továbbra is
kötöttek, illetve az alkalmazottakkal köttettek gabona felvásárlására irányuló és a gazdasági
társaság működését elősegítő egyéb szerződéseket.
A vádlottak a haszonszerzés céljából tévedésbe ejtő, illetve tévedésben
magatartásukkal a 191 sértettnek összesen 2.863.208.415.- forint kárt okoztak.

tartó

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2020.09.15.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
zaklatás vétsége

2020.09.15.

10:00

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
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

2020.09.16.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
lopás bűntette

2020.09.16.

11:00

Az ügy lényege:
Az elsőrendű vádlott 2018. április 21-én napközben Dömösön, a campingnél leállított, nyitott
lakókocsihoz ment, hogy onnan tárgyakat lopjon el. A nyitott ajtón keresztül bejutott a
lakókocsiba, aminek a kameráját egy anyag darabbal letakarta, majd magához vette a német
állampolgárságú sértett táskáját, benne többek között a nő irataival, bankkártyájával,
autókulcsával, fényképezőgépével, karórájával és 4770.- euró készpénzzel.
Az elkövetési érték összesen 1.703.700.- forint.
A nő a bűncselekmény elkövetését követően a másodrendű vádlottnak elmesélte mit tett,
majd a férfi segítséget nyújtott az elsőrendű vádlottnak oly módon, hogy neki először 500
eurót, majd 1600 eurót váltott át forintra, aminek egy részét közösen elköltötték ruhára,
italra, ékszerre.
Az eljárás során a sértetthez több ellopott tárgya, illetve 2.000.- euró és 402.000.- forint
készpénz is visszakerült, így a bűncselekménnyel okozott kárból 1.068.400.- forint megtérült.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak az
ülésen a bűncselekmény elkövetését beismerik és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról,
úgy a nőt a bíróság ítélje 1 év 11 hónap börtönbüntetésre, a férfit pedig 1 év
börtönbüntetésre, illetve a vádlottakat tiltsa el a közügyek gyakorlásától 2-2 évre.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2020.09.18.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
csalás bűntette

2020.09.16.

8:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az elkövető 2019. január- május között internetes úton, különböző e-mail
címekről országszerte rendszeresen foglalt szállásokat, majd a szálláshelyeken minden
esetben álnevet, valótlan lakcímeket és valótlan elérhetőségeket használva jelentkezett be, a
szállásadókat, illetőleg a szállásadó alkalmazottait megtévesztve fizetési szándék nélkül vette
igénybe a szálláshelyek szolgáltatásait, majd a szállásokról fizetés nélkül távozott. Az elkövető
minden egyes szobafoglalásnál a bejelentőlapokat hamis adatokkal kitöltötte és azokat
aláírta, ezáltal hamis magánokiratokat használt fel.
A csaló nő egy esztergomi szállodának 157.240,-Ft., egy zebegényi hotelnek 55.540,- Ft., egy
egri panziónak 148.000,- Ft., egy miskolci hotelnek 173.100,- Ft., egy nyíregyházi
szálláshelynek 142.578,-Ft., egy szolnoki hotelnek 247.250,- Ft., egy hódmezővásárhelyi

hotelnek 113.540,- Ft., egy székesfehérvári hotelnek 114.360,- Ft, egy velencei hotelnek
130.400,- Ft. kárt okozott.
Az egyik nagykanizsai hotelben 2019. 04 15. napján foglalt szobát. A szállás elfoglalása
érdekében itt is álnéven bejelentő lapot töltött ki, melyek valós adatainak nem feleltek meg.
A foglalás szerint 5 éjszakát töltött volna a hotelben, melynek költségét a szálloda recepciósa
– belső szabályzatuknak megfelelően – előre kért kifizetni, azonban ennek nem tett eleget
arra hivatkozva, hogy nincs nála annyi pénz és a fizetésre másnap reggelig haladékot kért.
Ennek során a szálloda recepciósa közölte vele, hogy erre nincs lehetősége, mire a vádlott
arra hivatkozva, hogy az első éjszaka rendezése érdekében pénzt vesz magához, távozott a
hotelből, de oda már nem tért vissza. A nő rögtön egy másik nagykanizsai hotelbe jelentkezett
be 6 éjszakára szóló foglalásra hivatkozva, itt is valótlan személyes adatokat adott meg. Az
előző hotel személyzetének jelzése alapján a valótlan adatokkal bejelentkezés tényét
megállapították, ezért igényét elutasították.
A nő az ügyvédjén keresztül megüzente a hatóságoknak, hogy az eljárásban nem kíván részt
venni, őt a nyomozó hatóság elfogatóparancs alapján fogta el akkor, amikor egy
balatonfüredi szállodában próbált, szintén hamis adatokkal szállást foglalni.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a nőt ítélje
börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyektől és vele szemben rendeljen el 225.218.- forint
vagyonelkobzást, valamint kötelezze arra, hogy a polgári jogi igényt előterjesztő sértettek
részére fizessen kártérítést.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

