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2021.04.26. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.04.26. 08:30 

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.  

Az 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: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik, esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.04.26. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberölés bűntette 2021.04.26. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2009. január 1-jén, miután összeveszett élettársával, ittas állapotban elment a sértett 

leányvári  otthonához azzal a céllal, hogy esetleg találkozzon a sértett unokájával. A sértett leültette 

a vádlottat a konyhában és alkohollal kínálta. Egy ideig várakoztak, majd miután a sértett unokája 

nem érkezett meg, a sértett többször felszólította a vádlottat, hogy hagyja el az otthonát. Az ittas 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


állapotú vádlott elindult kifelé, azonban a többszöri felszólítástól indulatos lett és az előszobában 

meglökte a sértettet. A sértett a lökés következtében elesett és a vádlott ezt követően legalább 7 

alkalommal bántalmazta a sértett fejét, megragadta a nyakát, rátaposott vagy rátérdelt a 

mellkasára. A bántalmazást követően a vádlott magára hagyta az előszobában fekvő sértettet és a 

telek hátsó részén keresztül távozott. Az elhunyt sértettet a családtagjai találták meg 2009. január 

5-én. Az elkövető személyére több mint 10 évvel később derült fény, így a nyomozás folytatása 

után 2021. februárjában került sor a vádemelésre. 

 

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

börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.04.27. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közúti baleset okozásának 

vétsége 

2021.04.27. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019. október 29-én az esti órákban egy személygépkocsival nedves úton, 

éjszakai látási és gyenge forgalmi viszonyok mellett közlekedett Komáromban. A férfi a 

kereszteződésbe érve az „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező”, a kerékpársávot jelző kiegészítő tábla 

utasítása ellenére a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt nem állt meg. A férfi a 

kereszteződésbe behajtott, így nem biztosított továbbhaladási elsőbbséget a kerékpárúton érkező 

sértett részére.  

A személygépkocsi a kerékpárost elütötte, emiatt a sértett nyolc napon túl gyógyuló súlyos 

sérülést, síp- és szárkapocscsonttörést, valamint baloldali mellkasfal-zúzódást szenvedett el. 

Megjegyzés: Az ügyben büntetővégzés született, azonban a vádlott és a védője tárgyalás tartását 

kérte. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.04.27. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság vétsége 2021.04.27. 13:00 

Az ügy lényege: 
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A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2019. március 18. napján 13 óra körüli időben 

Esztergomban élettársával sétált, amikor velük szembe jött a sértett és annak osztálytársa. A 

vádlott jobb kezén egy korábbi sérülése miatt gipszkötés volt. A gipszelt kezű férfi és élettársa 

elhaladtak a sértett és osztálytársa mellett, majd néhány méterrel távolabbról a férfi visszakiabált 

és visszaindult hozzájuk. 

A vádlott odaérve az időközben megálló sértetthez, számon kérte amiatt, hogy a sértett korábban 

több alkalommal cigarettát kért élettársától, aki nem adott neki, ezért őt a sértett megkergette. A 

vádlott - a választ meg sem várva - a sértettet 3 alkalommal a gipszkötésben lévő kezével 

megütötte, akinek emiatt 8 napon belül gyógyuló arczúzódása keletkezett. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.04.27. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zsarolás bűntette 2021.04.27. 13:15 

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, mely tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.04.29. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Zaklatás vétsége 2021.04.29. 08:30 
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Az ügy lényege: 

A vád szerint a nő 2020. január második felében megjelent az egyik tatabányai háziorvosi 

rendelőben és arra kérte az orvosát, hogy írjon fel neki egy bizonyos gyógyszert. A sértett nem 

teljesítette a vádlott kérését, aki ezért szidni kezdte az orvost és azzal fenyegette, hogy „meg fogsz 

dögleni, majd visszajövök az élettársammal és ő majd elintéz téged”, majd elhagyta a rendelőt. A 

nő február elején ismét megjelent az orvosánál, azt nehezményezte, hogy szerinte a sértett nem 

látja el őt megfelelően, majd ismét megfenyegette a férfit. A sértett ekkor felszólította a nőt, hogy 

hagyja el a rendelőt, a vádlott kiment a váróterembe, ahol tovább folytatta a sértett szidalmazását, 

majd megpróbált visszamenni a rendelőbe, de a sértett kivezette onnan. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.04.29. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
szexuális kényszerítés 

bűntettének kísérlete 

2021.04.29. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2018. október 30-án kora este egy komáromi buszmegállóban a buszra várakozó 

sértetthez lépett úgy, hogy közben a kezében volt a nemi szerve. A férfi érthetetlenül elkezdett 

magyarázni a sértettnek, tőle kb. 20 cm távolságra. A vádlott ezt követően megfogta a sértett vállát 

és egy határozott mozdulattal maga felé rántotta, hogy a nemi szerve felé közelítse. A sértett 

elütötte a vádlott kezét és meglökte őt a vállánál, hogy távolabb kerüljön tőle, majd felszállt az 

érkező buszra. 

 

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 

 
 
2021.04.29. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.04.29. 08:30 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a két büntetett előéletű férfi 2018. december 28-án személygépkocsival egy tatai 

építkezési területre ment, hogy onnan szerszámokat tulajdonítson el.  A férfiak 22 óra 23 perc körül 

bementek az építés alatt álló épületbe, onnan 2 benzinmotoros betontisztító gépet tartozékával 

és egy glettelő lapátot vittek el. A gépeket Tatabányára szállították és a Baromállás dűlőben egy 

sufniban helyezték el. Az elkövetési érték összesen 785.000 forint. A lopással okozott kár megtérült, 

mert a tatai rendőrök a gépeket lefoglalták és a sértettnek visszaadták.  

 

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

végrehajtandó börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.04.30. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2021.04.30. 08:00 

Az ügy lényege: 

Az büntetett előéletű vádlottak, 2019. október elején egy esztergomi múzeum által bérelt 

raktárhelyiségbe a lakatpánt eltávolításával behatoltak és onnan régészeti leleteket, valamint azok 

tárolására szolgáló polcrendszereket vittek magukkal, összesen 287.452 forint értékben. 

A vádlottak által eltulajdonított tárgyakból lefoglalással 125.382 forint megtérült. A le nem foglalt 

polcokat a másodrendű vádlott értékesítette, az ebből származó bevételt elköltötte. 

 

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

felfüggesztett börtönbüntetésre, a másodrendű vádlottat elzárásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.04.30. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kapcsolati erőszak bűntette  2021.04.30. 10:30 
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Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi ittas állapotban rendszeresen veszekedett élettársával, szidta őt és azzal 

fenyegette, hogy elvágja a torkát. A férfi 2018-ban négyszer bántalmazta élettársát. Szeptember 

1-jén tokodi otthonukban gumibottal verte meg, majd a földre került nőt megrugdosta. 2018. 

október 7-én a vádlott nem volt elégedett a vacsorával, ezért a nőt az ágyra szorította, az ujjait 

feszegette és azzal fenyegette meg, hogy elvágja a nyakát, ha feljelentést tesz. A sértettnek ekkor 

eltörött a bal keze. 2018. október 25-én azért veszekedett élettársával, mert nem volt elegendő 

alkohol otthon. A férfi felpofozta a nőt, aki félelmében a konyhaasztal alá bújt. Később a férfi egy 

ajtólapot csapott rá a sértettre, aki az udvarra is követte a férfit, hogy kibékítse, azonban a férfi egy 

halkiemelő háló nyelével fejen ütötte.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.04.30. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
szexuális erőszak bűntette 2021.04.30. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2004-ben költözött össze egy Komárom-Esztergom megyei településen az élettársával 

és annak fiával. Ezt követően közösen nevelték a gyermeket, aki a férfi rendkívül agresszív nevelési 

módszerei miatt tartott a vádlottól. A férfi ezt kihasználva a cselekmény elkövetésekor a 12. 

életévét betöltött, de a 18. életévét még nem betöltött fiút eleinte heti több alkalommal, később 

ritkábban arra kényszerítette, hogy őt orálisan kielégítse. A vádlott 2014. és 2016. között az 

élettársával közös két kiskorú lányukat több alkalommal arra kényszerítette, hogy eltűrjék 

édesapjuk szexuális bántalmazását. 

A vádlott engedély nélkül megszerzett és 2019. március 25. napjáig -a lefoglalásáig- az 

otthonában, majd a munkahelyén lévő öltözőszekrényben tartott egy lőfegyvernek minősülő 

revolvert, valamint 83 db töltényt. 

A vádlott egyik lányának keresztapja egy számlán havi rendszerességgel pénzt tett félre 

keresztlánya részére. Az így összegyűlt 402.096 forintot átutalta a vádlottnak azért, hogy azt a lány 

középiskolai taníttatására fordítsa, a vádlott azonban a rábízott összeget jogtalanul elsajátítva saját 

céljaira fordította. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. A bizonyítási eljárás szakértők meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

