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Pénzmosás bűntette és 

más bűncselekmény 
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Az ügy lényege: 

A vád szerint a szabadságvesztés büntetését töltő elsőrendű vádlott felhívta a sértettet és 

valótlanul azt állította neki, hogy ő a készenléti rendőrségről telefonál és közölte a sértettel, 

hogy egy csalás ügyében nyomoznak, melyben szükség lenne a sértett segítségére. Az 

elsőrendű vádlott arra kérte a sértettet, hogy a birtokában lévő összes készpénzt egy 

borítékban helyezze el a borozó előtt parkoló ezüst színű autó kereke alá és így segítsen egy 

titkos akció keretében az elkövető elfogásában. Az elsőrendű vádlott azt állította, hogy a 

járművet figyeli a rendőrség, és amikor az elkövetők a pénzért megjelennek, sor kerül az 

elfogásukra, a sértett pedig visszakapja a pénzt. Többszöri telefonbeszélgetést követően a 

sértett úgy döntött, hogy enged a kérésnek, a 120.000 Ft készpénzt egy borítékba tette, majd 

azt elhelyezte az ezüst színű gépkocsi hátsó kereke alá.  

Az elsőrendű vádlott ezt követően telefonon felhívta volt élettársát, a másodrendű vádlottat 

és azt kérte tőle, hogy menjen a borozó előtt parkoló ezüst színű gépjárműhöz, és vegye 

magához az annak kereke alá rejtett borítékot a benne lévő pénzzel. A másodrendű vádlott 

a kérésnek eleget tett és még aznap este a megjelölt helyről magához vette a 120.000 Ft-ot, 

majd azt a lakásában a párnája alá rejtette.  

2019. április 26-án délelőtt az elsőrendű vádlott telefonon jelezte másodrendű vádlottnak, 

hogy sms-ben elküldi a jelenlegi élettársa, a harmadrendű vádlott bankszámlaszámát, melyre 

majd be kell fizetnie a pénzt.  

A pénz befizetésére végül nem került sor, mert a másodrendű vádlottat 2019. április 26-án 

14 óra 30 perckor a bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt a rendőrség előállította. Ezt 

követően a másodrendű vádlott gyermeke, a másodrendű vádlott kérésére az otthon elrejtett 

pénzt, összesen 100.000 Ft-ot a nyomozó hatóságnak átadta. A további 20.000 Ft sorsa 

ismeretlen. A csalással okozott kárból így 100.000 Ft térült meg. 

 

Megjegyzés: A bíróság az első- és a másodrendű vádlott vonatkozásában már megtartotta az 

előkészítő ülést. Február 8.-án a harmadrendű vádlottal szemben kerül sor előkészítő ülés 

megtartására, majd a bíróság tárgyalással folytatja az ügy elbírálását. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás vétsége 2021.02.09. 8:30 
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Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi 2019. július 1-jén szabadult feltételes kedvezménnyel a lopás miatt rá 

kiszabott egy év szabadságvesztésből, majd 2019. augusztus 13-án reggel bement egy tatai 

ifjúsági táborba, a portáról jogosulatlanul elvette az egyik szoba kulcsát, oda bement és 

elvette a sértett pénztárcáját, benne 6.000.- forint készpénzzel, iratokkal és bankkártyával. A 

tárcát, a bankkártyát és az iratokat a vádlott egy parkban eldobta, a pénzt megtartotta. A 

vádlott egy másik szobába is bement, ahonnan egy másik sértett pénztárcájából elvett 

39.000.- forintot. 

A férfi 3 nappal később bement egy tatai gyártóüzem öltözőjébe és onnan elvette a harmadik 

sértett pénztárcáját, benne 5.000.- forinttal és az irataival. A férfi a tárcát és az iratokat az 

utcán eldobta. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
testi sértés bűntette 2021.01.11. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2020. januárja óta élt külön a feleségétől, akinek a sértettel való új kapcsolatát a 

vádlott nem nézte jó szemmel, mert szeretett volna visszamenni a feleségéhez, aki hitegette 

is azzal, hogy ha megváltozik, visszafogadja, emiatt több konfliktus is volt közöttük.  

2020. május 3. napján 22 óra körül a vádlott ahhoz a tatai lakáshoz ment, ahol a különélő 

felesége és a felesége édesapja lakott. A nő nyitotta ki az ajtót, amin a vádlott szó nélkül 

berontott, majd egyenesen a szobába ment, ahol a sértett tartózkodott. A vádlott 

megkérdezte a sértettől, hogy mit keres ott, ezt követően rögtön ellökte a sértettet, aki 

hanyatt esett, majd bántalmazni kezdte a földön fekvő sértettet, többször ököllel megütötte 

a fejét, s lábbal is „rátalpalt”. A bántalmazásnak a nő édesapja vetett véget azzal, hogy a 

vádlottat elhúzta a sértettől és elküldte.  

A sértett a bántalmazás következtében a homlokának, valamint a jobb szeme és arca körüli 

lágyrészek zúzódását, a nyaki gerinc melletti lágyrészek kis hámsérülését, valamint 

agyrázkódást szenvedett el.  

Az elszenvedett sérülések 8 napon belül gyógyulóak, azonban a fejet ököllel ért ütés vagy 

rúgás, illetve „letalpalás” alkalmas volt 8 napon túl gyógyuló sérülés okozására is. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendelje el egy korábban 

kiszabott börtönbüntetés végrehajtását is. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
felfegyverkezve elkövetett 

személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

és más bűncselekmények 

2021.01.11. 8:30 

Az ügy lényege: 

Az elkövető négy társával 2017. március 27-én, hajnali kettő óra körül egy tatai családi házba 

tört be. A garázsból nyíló szerszámtároló redőnyét felhúzták, a szúnyoghálót levágták, az 

ablaküveget beégették, majd az ablakkeretet befeszítették. Az elkövetők sötét ruhát, 

símaszkot viseltek, a hálószobában a sértetteket, azaz egy férfit, két gyermeket és egy nőt 

gyorskötözővel megkötöztek. Egy elkövető a megkötözött családot őrizte, miközben társaik a 

lakásban értékek után kutattak. Egy másik rabló a sértett nőtől céges iratok és a házban lévő 

pénz átadását követelte, miközben azzal fenyegette meg, hogy bántalmazni fogja. Az egyik 

férfi a megkötözött férfit ököllel többször megütötte, gyermekei megölésével fenyegette, 

miközben az értékek átadását követelte. Ugyanez a férfi az egyik gyermek ujját késsel 

szurkálta, ezzel akarta rávenni a sértett férfit az értékei átadására. Az elkövetők végül a 

családot egy alagsori szobába zárták, ahol az ajtó belső kilincsét eltávolították, majd a lakás 

helyiségeit átkutatták, a házból ékszereket, forint, euró és angol font készpénzt, nagy értékű 

órákat tulajdonítottak el.  

Az ékszerek és órák együttes értéke: 5.819.976 Ft, az eltulajdonított készpénz összértéke 

1.885.522 Ft.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen iratismertetés várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.02.11. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.02.11. 13:00 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a jövedelemmel nem rendelkező elsőrendű vádlott 2019. telén elhatározta, 

hogy kannabisz értékesítéséből rendszeres jövedelemre fog szert tenni. Ennek érdekében 

kibérelt egy sertéstelepen levő magtár épületet. Ezt követően az épület lezárt emeleti részén 

2019 év folyamán 137 tő kannabisz növényegyedet nevelt, annak érdekében, hogy azok 

hajtásait, virágait később haszonszerzés érdekében értékesítse. A kannabisz növényegyedek 

nevelése érdekében az elsőrendű vádlott beszerzett 39 db sátort, melyet fűtő, légcserélő 

rendszerrel látott el és az általa lopott árammal üzemeltette.  

Az elsőrendű vádlott ezen tevékenységéhez kapcsolódóan 2019. május-júniusában felvette a 

kapcsolatot a vadászként dolgozó másodrendű vádlottal annak érdekében, hogy az erdőben 

is kannabiszt termesszenek, majd azt haszonszerzés céljából rendszeresen értékesítsék, 

amelyben aztán meg is egyeztek, 2019. május és október között egy elhagyatott erdőrészen 

kialakított ültetvényen 37 tő növényegyedet ültettek, majd szeptember végén le is 

szüreteltek. A leszüretelt hajtásokat, ágvégződéseket egy pinceházba vitték. A házban a 

vádlottak a későbbi értékesítés céljából összesen 1599,54 gramm tömegű kannabiszt 

szárítottak, illetve készleteztek. Az elsőrendű vádlott ezenfelül a lakóhelyén is tartott a 

szüretből 661,95 gramm kannabiszt azért, hogy azt értékesítsék.  

Elsőrendű vádlott a másodrendű vádlott tudtával és beleegyezésével vevőt kutatott fel, és az 

eladás részleteiben is megállapodott. Ezen kannabisz mennyiség átadására 2019. október 07. 

napján került volna sor, amely azonban nem történt meg, mert a vádlottakat a rendőrség 

tetten érte.  

 

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

fegyházbüntetésre és tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberölés bűntette 2021.02.12. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2019. december 30-án délután egy oroszlányi itallerakatnál összetalálkozott 

ismerősével, a hajléktalan életmódot folytató sértettel. A vádlott és a nő együtt bementek az 

üzletbe és szeszes italt, ásványvizet vettek, majd közösen elmentek egy lakásba, amit a vádlott 

szívességből használhatott aznap. A lakásban a vádlott és a sértett együtt italoztak, 

beszélgettek és csókolóztak, majd a férfi lement cigarettáért a dohányboltba, ahonnan 

visszatérve tovább folytatták az italozást. A férfi ismeretlen okból magához vett két, a 

lakásban található kést és azokkal 17 alkalommal megszúrta a sértettet, aki a szúrások és 

metszések következtében néhány percen belül elhunyt. 

A vádlott ezután távozott a lakásból. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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