Tatabányai Törvényszék
2021.05.03.-05.07.

2021.05.03.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
kábítószer-kereskedelem
bűntette

2021.05.03.

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 szakértő meghallgatásával folytatódik, esetlegesen ítélet
várható.

Információ:

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.05.03.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Pénzmosás bűntette és
más bűncselekmény

2021.05.03.

13:00

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.
Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen tanúk meghallgatása, esetlegesen ítélethirdetés
várható.

Információ:

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.05.04.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
csoportosan elkövetett
rablás bűntette

2021.05.04.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a sértettnek fuvarra volt szüksége, ezért 2020. január 10-én egy ismerősön
keresztül megállapodott a másodrendű vádlottal abban, hogy másnap őt elviszi Komáromba.
2020. január 11-én éjjel a másodrendű vádlott és 2 társa egy ászári buszmegállóban felvették
a sértettet, majd 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 10.00020.000 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: Folytatólagos tárgyalás.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.05.04.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
kiskorú veszélyeztetésének 2021.05.04.
bűntette

10:30

Az ügy lényege:
A vád szerint a nő egy kétszobás tatabányai tömblakásban nevelte négy gyermekét, ahol
velük élt még a nő édesanyja és a barátja, illetve lakásfelújítás ürügyén hónapokig még egy
további ismerősük is ott éjszakázott. A vádlott 2017. évtől kezdődően napi szinten fogyasztott
alkoholt, melynek hatására agresszívvá vált, a családi összetűzések gyakran tettlegességig
fajultak. A nő az utóbbi években gyakran váltotta a partnereit, akikkel együtt italozott.
Előfordult, hogy a vádlott annyira részeg volt, hogy az egyik kiskorú gyermekének kellett őt
lefürdetnie.
A vádlott 2018. augusztus végétől munkanélküli volt, ennek ellenére a gyermekeivel nem
foglalkozott, havonta egy-két alkalommal főzött nekik meleg ételt, a többi napon a nagyobb
gyerekeknek adott pár száz forintot, hogy abból kenyeret, parizert és ketchupot vegyenek, de
ebből sokszor nem jutott mind a négy gyermeknek annyi, hogy jóllakjanak. Az anya a
gyerekek ruháit nem mosta ki, nem gondoskodott az évszaknak megfelelő ruházatukról sem.
A nő a gyermekeket többször bántotta fizikailag és lelkileg is, előfordult, hogy egyiküket az
utcán verte meg.

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

2021.05.04.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

csalás bűntette

2021.05.04.

13:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi 2020. szeptember 24-én a 81 éves tatabányai sértett nőt a lakásán
kereste fel, neki álnéven és a Családsegítő Szolgálat munkatársaként mutatkozott be. A férfi
közölte, hogy a sértettnek közüzemi tartozása van, ezért segít neki azt rendezni. A sértett
ezért 102.849 forintot, majd további két alkalommal egyaránt 133.000 forintot adott át a
férfinak, aki azonban ígérete ellenére nem fizette ki a pénzből a közüzemi tartozásokat, az
nem is állt a szándékában. A csalással okozott kár: 368.849 forint.
A férfi 2020. december 4-én ismét megjelent a sértett nő lakásán, vele csekkeket kerestetett,
eközben a sértett óvatlanságát kihasználva a konyhaszekrényből eltulajdonította a sértett
1.000 forint értékű pénztárcáját a benne található 9.500 forint készpénzzel együtt.
A vádlott 2020. október 1-jén a 76 éves sértett nőt a tatabányai lakásán felkereste, neki
álnéven és banki alkalmazottként mutatkozott be. A férfinek tudomása volt arról, hogy a nő
a bankkártyáját és pénztárcáját elvesztette. A vádlott 300.000 forintot kért és kapott a
sértettől, akinek azt ígérte, hogy a banktól ennek kétszeresét fogja visszakapni.
A férfi 2020. október 2-án ismét felkereste a lakásán a nőt, akinek a figyelmetlenségét
kihasználva, a konyhából ellopott egy 23.691 forint értékű 14 karátos, zöld köves aranygyűrűt
és egy 38.293 forint értékű 14 karátos kék köves aranygyűrűt.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit
börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra, 1.500 forint összegű vagyonelkobzásra ítélje,
valamint a két sértett kárát az előterjesztett polgári jogi igény mértékéig térítse meg.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.05.05.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
kábítószer-kereskedelem
bűntette

2021.05.05.

08:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az egyéni vállalkozóként dolgozó dorogi férfi munkaviszonyban alkalmazott
egy férfit, akivel 2018. tavaszán megállapodott abban, hogy az amfetamin beszerzését
finanszírozza, az alkalmazott a kábítószert megvásárolja, majd értékesíti, a hasznon pedig
osztoznak. Az alkalmazott férfi az így beszerzett kábítószert további kilenc fogyasztónak
értékesítette. Az egyéni vállalkozó férfi 2018. áprilisától 2019. márciusáig kábítószer
értékesítéséből 1.100.000 forintra tett szert. Az így értékesített kábítószer a csekély
mennyiség felső határának 1200 %-a, a jelentős mennyiség alsó határának 60 %-a.

Az értékesítésbe további személyek is bekapcsolódtak, ketten gépkocsival szállították a
kábítószert a megadott helyszínekre, az egyik férfi a kiszállított kábítószer árán felül 500
forintot számolt fel az értékesítés során, a másik sofőr az értékesített kábítószer vételárából
kapott díjazást megbízójától.
A két férfi 2019. februárjától közösen, azonos forrásból szerzett be nagyobb mennyiségű,
alacsonyabb árú kábítószert, majd azt vevőkörük számára eladták, a fogyasztókat egymáshoz
irányították.
Az egyik férfi élettársa is több alkalommal jelen volt a kábítószerek átadásánál, a
telefonhívásokat fogadta, a megrendeléseket közvetítette, valamint adminisztrálta a
folyamatot.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a bűnszövetség 8
tagját fegyházbüntetésre, további 3 férfit börtönbüntetésre, 10 vádlottat az értékesítésből
származó jövedelem összegével egyező vagyonelkobzásra, valamint valamennyi vádlottat
közügyektől eltiltásra ítélje.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.05.05.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
garázdaság bűntette

2021.05.05.

08:15

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a két férfi 2019. május 23-án 22 óra körüli időben egy tatabányai társasház
lépcsőházához ment azért, hogy egy ismerősükkel szembeni nézeteltérésüket rendezzék. A
lépcsőház előtt a két férfi közül az egyik elővette gáz-riasztó fegyverét és azzal legalább három
lövést adott le a nézeteltéréssel érintett férfi és egy másik férfi irányába. Az egyik vétlen férfi
futva menekült, míg a lövést leadó férfi utánaszaladt.
Ezalatt a másik elkövető egy seprűnyéllel támadt a helyszínen maradt sértettre, őt az arcán
megütötte. A sértettnek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, a bántalmazás
alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság mindkét vádlottat
ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a gáz-riasztó fegyver pedig
kerüljön elkobzásra.
dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Információ:

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.05.06.
TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
halálos közúti baleset
okozásának vétsége

2021.05.06.

10:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi 2019. december 17-én éjszaka személygépkocsit vezetett Tata lakott
területén, a Május 1. úton a belső sávban. Előtte jármű nem haladt, ugyanakkor a külső
sávban haladt egy másik gépjármű, ami megállt az úton kijelölt gyalogosátkelőhely előtt, majd
az ott várakozó sértett részére biztosította az úttesten való átkelést. Ezt a vádlott nem észlelte
és 65-73 km/órás sebességgel elütötte a zebrán áthaladó sértettet, aki ennek következtében
nagy erővel a jármű elejére a szélvédőnek csapódott, majd az úttestre esett.
A baleset során a gyalogos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét
vesztette.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfival szemben
végrehajtandó fogházbüntetést szabjon ki, valamint határozott időre tiltsa el őt a
járművezetéstől.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.05.06.
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
felfegyverkezve elkövetett
személyi szabadság
megsértésének bűntette
és más bűncselekmények

2021.05.06.

13:00

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 forint.
Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen perbeszéd várható.

Információ:

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2021.05.07.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
önbíráskodás bűntette

2021.05.07.

10:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi 2019. szeptember 7-én együtt italozott másik három férfival egy süttői
telken, amikor a mobiltelefonja eltűnt. A férfi azt gyanította, hogy a telefonját az italozás egyik
résztvevője lopta el, ezért másnap magához vett egy fejszét, valamint egy gázolajat és cukrot
tartalmazó üveget.
Ezután az elkövető az italozás egyik résztvevőjének süttői telkén megjelent, a sértettet egy
alkalommal arcon ütötte, miközben felszólította arra, hogy adja vissza a telefonját. A sértett
a helyszínről elmenekült. Ezt követően az elkövető a sértett jelenlévő fiát akarta rábírni, hogy
a telefonját adja elő, ezért a pincéhez vezető lépcső tetején ülő fiút megrúgta, aki emiatt
legurult a lépcsőn.
A vádlott a pincében fejszével hadonászott, így több tárgyat megrongált, valamint a sértett
kezét is megsebezte, miközben kiabálva a telefonját követelte. A vádlott a sértettel levetette
a bakancsát, majd gázolajat locsolt a sértettre és a berendezési tárgyakra, amely után egy
öngyújtót szikráztatott úgy, hogy a tűzkövön húzogatta az ujját, közben többször kérdezte,
hogy hol van a mobiltelefonja, illetve megöléssel is fenyegette. A sértettnek végül sikerült
elmenekülnie, azonban több horzsolása, zúzódása, valamint bordatörése is keletkezett.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit
börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, a lefoglalt fejszét kobozza el.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

