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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zsarolás bűntette 2021.01.05. 13:00 

Az ügy lényege: 

A sértett az édesanyjával -a másik sértettel- 2018. július 9-én délelőtt egy tatabányai 

buszmegállóban várakozott, amikor odament hozzájuk az anya fia és azzal fenyegette meg az 

édesanyját, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor megveri, a testvérét pedig azzal fenyegette meg, 

hogy ha nem ad neki pénzt, akkor megöli. A vádlott kijelentéseitől a két nő megijedt és együtt 

elindultak haza. A sértettek bementek a ház udvarára, közben a vádlott továbbra is pénzt követelt 

a testvérétől, azt mondta, ha nem ad neki, akkor megöli őt, az édesanyját és a testvére gyermekeit. 

A sértett telefonon rendőri segítséget kért, majd kiment a vádlotthoz az utcára, hogy ne tudjon 

bemenni a házba a gyerekeihez. A vádlott ekkor elment a helyszínről. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet nem valószínű. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

2021.01.06.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 
bűntette 

2021.01.06. 08:15 

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: Ítélethirdetés várható. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu  

 

2021.01.08.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.01.08. 13:00 

Az ügy lényege: 

A munkanélküli elsőrendű vádlott rendszeres haszonszerzésre törekedve 2019. tavaszán 

drogériákból lopott parfümöket és más árucikkeket, illetve egy esetben egy nemzeti 

dohányboltból lopott elektromos cigarettát. Egyik alkalommal az eladó figyelmét a másodrendű 

vádlott terelte el, aki tudott arról, hogy az elsőrendű vádlott jogtalan eltulajdonítást végez az 

üzletben.  

 A lopások értéke összesen közel 200.000.- forint.  

 

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

a bűnösségüket beismerik és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, úgy az elsőrendű vádlottat 

a bíróság ítélje 1 év 10 hónap börtönbüntetésre és 4 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a 

másodrendű vádlottat pedig ítélje 90 nap elzárásra. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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