
Tatabányai Törvényszék 

2020.10.12 – 10.16. 

2020.10.12.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 
bűntette 

2020.10.12. 10:30 

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 két tanú meghallgatását tervezi, 

esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.13.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2020.10.13. 8:30 

Az ügy lényege: 

A másodrendű vádlott megegyezett az akkor házi őrizetben lévő elsőrendű vádlottal, hogy 

értékesítésre és saját fogyasztásra kannabiszt szereznek. A vételárat az elsőrendű vádlott 

biztosította. A megállapodásnak megfelelően 2018. március 20. és május 8. napja között a 

vádlottak naponta egyszer alkalmanként legalább 20 gramm kannabiszt vásároltak 2.000,-

Ft/gramm áron. A legtöbb esetben a másodrendű vádlott vette át és szállította a kábítószert 

az elsőrendű vádlotthoz, annak tatabányai lakásába, de előfordult, hogy a vádlottak szállítója 

személyesen vitte el nekik a kábítószert. A másodrendű vádlott a nála jelentkező vevőket az 

elsőrendű vádlotthoz irányította, ritkán pedig maga szolgálta ki őket. A megszerzett összesen 

legalább 1340 gramm kannabiszt 2.500,-Ft/gramm áron, grammonként 500,-Ft jogtalan 

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


haszonnal értékesítették. A másodrendű vádlott a közreműködéséért cserébe naponta 1 

gramm kábítószert kapott saját fogyasztásra az elsőrendű vádlottól, illetve a kábítószerből az 

elsőrendű vádlott is fogyasztott.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.14.  

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberölés bűntettének 

kísérlete 

2020.10.14. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a nő 2019. szeptember 8-án a hajnali órákban ácsi lakásukban féltékenységből 

késsel, egy alkalommal, nagy erővel mellkason szúrta az ágyban fekvő élettársát. A szúrás 

következtében a sértett tüdejének egy részét műtétileg el kellett távolítani. A bekövetkezett 

sérülés életveszélyes volt, szakszerű orvosi ellátás nélkül a sértett halála következett volna 

be. 

 

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

bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 7 év börtönbüntetésre és 7 évre 

tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.14.  

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2020.10.14. 13:00 

Az ügy lényege: 

A fiatalkorú vádlott 2019. április 29-én reggel autóval az M1-es autópályán Tata térségében 

lévő benzinkútra ment. A vádlott kiszállt az autóból, az autópálya szélére gyalogolt, a 2x2 

sávon, valamint az azokat elválasztó sövényen átfutott az autópálya jobb oldalára és az ott 

parkoló szerb hatósági jelzésű autó -amiben nyolcan tartózkodtak- ablakát a nála lévő 
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üvegtörő kalapáccsal betörte, majd a szerb állampolgárságú sértett műszerfalra helyezett 

táskáját, benne 5.000.- euró készpénzzel elvitte. 

Az autóban ülők közül hárman a vádlott után futottak, de a vádlott menetiránnyal szembe 

futni kezdett az autópálya mellett és bemenekült az erdőbe. 

A sértett 1.619.502.- forint összegű kára nem térült meg. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.15.  

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csoportosan elkövetett 

rablás bűntette 

2020.10.15. 8:30 

Az ügy lényege: 

A sértett 2020. január 10-én megkérte egy ismerősét, hogy éjszaka vigye el Komáromba, 

azonban a férfi egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eleget tenni a kérésnek, de megkérdezte 

a másodrendű vádlottat, hogy elvinné-e ő a sértettet. A másodrendű vádlott a megbízást 

elfogadta és az elsőrendű, valamint a harmadrendű vádlottal együtt éjfél után egy ászári 

buszmegállóban felvették a sértettet. A vádlottak a sértettel együtt egy benzinkútra hajtottak, 

hogy a sértett által fizetendő 10.000.- forintos fuvardíjból tankoljanak, de a kút zárva volt, 

ezért a parkolóban vita alakult ki a fuvarköltség megtérítése miatt. Az elsőrendű vádlott 

elővett egy kést, a sértett nyakához szorította és felszólította a férfit, hogy pakoljon ki, 

különben elvágja a nyakát. Az elsőrendű vádlott ezzel egyidőben benyúlt a sértett 

kabátzsebébe, kivette a mobiltelefonját és nyomkodni kezdte, közben a másik kezével a 

sértett nyakát fogta. A sértett közölte a vádlottakkal, hogy se pénz, se értéktárgy nincs nála. 

A vádlottak azt mondták a sértettnek, hogy ha nem ad nekik 10.000.- forintot, nem adják 

vissza a telefonját. Mivel a sértett az összeget nem tudta kifizetni, a vádlottak felszólították, 

hogy lopjon az édesanyjától 10.000-20.000.- forintot és tömény szeszesitalt. A megfélemlített 

sértett beleegyezett, ezért a vádlottak az édesanyja házához vitték, ahova a sértett bement 

és értesítette a rendőrséget. Mivel a sértett nem jött ki a házból, a vádlottak becsöngettek, 

majd a férfi mobiltelefonjával együtt elhajtottak. A 92.200.- forint értékű készülék a nyomozás 

során nem volt felderíthető. 

  

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

ülésen a bűnösségüket beismerik, úgy a bíróság az elsőrendű vádlottat ítélje 5 év 6 hónap 

fegyházbüntetésre, a másodrendű és a harmadrendű vádlottat pedig személyenként 3 év 6 

hónap börtönbüntetésre. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.15.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zsarolás bűntette 2020.10.15. 11:00 

Az ügy lényege: 

A sértett 2018 végén egy társkereső oldalon ismerkedett meg a vádlottal, akivel szexuális 

kapcsolatot létesített. A férfi 2020. február 6-án napközben Viber alkalmazáson keresztül írt 

a sértettnek, közölte vele, hogy ha nem utal át neki 100.000.- forintot, akkor beszámol a nő 

férjének és gyermekének a korábbi kapcsolatról, illetve valótlanul azt állította, hogy az 

aktusról videót készített és ezt is átküldi a sértett házastársának. A sértett a fenyegetés 

hatására elutalta a kért összeget a vádlottnak. A férfi másnap ismét írt a sértettnek, újabb 

100.000.- forintot kért tőle és azt ígérte, hogy ha megkapja többet nem keresi fel. A sértett 

ismét elutalta az összeget a vádlottnak. A férfi ismét írt a nőnek, ezúttal 50.000.- forintot 

követelt tőle, amit azonban a sértett nem utalt el, feljelentést tett a vádlott ellen. 

A vádlott 2019. decemberében tagja volt a „Székesfehérvár albérlet” csoportnak, ahol a 

sértett bejegyzést tett közzé, miszerint albérletet keres. A vádlott december közepén 

messengeren felvette a kapcsolatot a nővel és közvetítőként egy nem létező, de a vádlott 

állítása szerint egy barátja tulajdonában lévő kiadó lakást ajánlott neki, amiről az internetről 

letöltött képeket küldött a sértettnek. A vádlott 160.000.- forintot kért azért, hogy a sértett 

április 15-i költözéséig fenntartsa az albérletet. A nő az összeget sokallta, végül 20.000.- 

forintban egyeztek meg, amit a sértett el is utalt a vádlottnak. A sértett és a vádlott ezt 

követően több üzenetet váltott a lakás megtekintése érdekében, de a vádlott a nő által 

javasolt időpontokat elhárította. A vádlott 2020. január 28-án azt írta, megmutatja a lakást, 

de további 60.000.- forintra van szüksége az első havi bérleti díjhoz, amit a lakás 

tulajdonosának kell megfizetnie. A sértett a kért összeg helyett 40.000.- forintot utalt át. A 

vádlott január 29-én kaució címen újabb 50.000.- forintot kért a sértettől, de ekkorra a sértett 

bizalmatlanná vált, amiért még mindig nem tudta megnézni a lakást. A nő nem utalta át az 

összeget, hanem visszakérte a korábban átutaltakat, de a vádlott a kérésnek nem tett eleget, 

hanem új ajánlattal állt elő, találkozót akart megbeszélni a sértettel, de a sértett nem egyezett 

bele, feljelentést tett a vádlott ellen. 

 

Megjegyzés: Bíróság elé állítás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.15.  
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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2020.10.15. 13:00 

Az ügy lényege: 

A férfi egyik ismerősének külföldre kellett utaznia, ezért a nő megkérte a vádlottat, hogy amíg 

nem tartózkodik az albérletben, addig a lakásra felügyeljen, etesse meg az ott élő kutyáját. A 

vádlott a feladatot elvállalta és elhatározta, hogy a jófogás.hu oldalon közzétesz egy hirdetést, 

miszerint a lakás kiadó, a jelentkezőktől pedig előleget fog kérni.  

A férfi négy sértettel állapodott meg abban, hogy a lakást kiadja nekik. A sértetteknek a férfi 

a lakást meg is mutatta, közülük hárommal albérleti szerződést is aláírtak, a negyedik 

sértettnek azonban az ingatlan a méretei miatt nem felelt meg, neki a vádlott egy nem létező 

győri lakást ajánlott fel, amiről képeket küldött a sértett feleségének email címére. A lakás 

elnyerte a család tetszését, aláírták a bérleti szerződést és átadták a kauciót, azonban amikor 

Győrbe utaztak, hogy megtekintsék az ingatlant, észlelték, hogy a cím nem létezik. 

A vádlott kaució és bérleti díj címen a négy sértettől összesen 580.000.- forintot kapott.  

 

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

ülésen a bűnösségét beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 1 év 11 hónap börtönbüntetésre, 2 évre 

tiltsa el a közügyektől és kötelezze a sértettek által előterjesztett polgári jogi igények 

megfizetésére. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.16.  

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás bűntette 2020.10.16. 8:00 

Az ügy lényege: 

A sértett kft. és a vádlott, aki egy gabonakereskedelemmel foglalkozó zrt. tulajdonosa, 

korábban üzleti kapcsolatban álltak egymással. A sértett termény- és műtrágya 

kereskedelemmel foglalkozik, emellett mezőgazdasági terményeket vásárol fel, az üzleti 

kapcsolat keretében 2015-ben számos alkalommal vásároltak gabonát a vádlott cégétől. 

A sértett 2015. július 10-én 50 tonna repcét, október 29-én pedig 50 tonna kukoricát vásárolt 

a vádlott cégétől, az áruk ellenértékét -7.300.000.- forintot- a vádlottnak kifizette. A sértett és 

a vádlott között született megállapodás értelmében a termények tulajdonjoga a sértettre 

szállt, ugyanakkor betárolási nyilatkozatban rögzítették, hogy a termények a vádlott 

birtokában maradnak, azokat a vádlott a saját raktárában tárolja és onnan szállítja a sértett 

által meghatározott helyre. A vádlott 22,8 tonna repcét szállított le a sértett részére, a 
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fennmaradó 27,2 tonnát és az 50 tonna kukoricát más személy(ek)nek ismeretlen 

körülmények között értékesítette. 

Az elkövetési érték 5.564.000.- forint. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.16.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás vétsége 2020.10.16. 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.  

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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