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2021.05.17. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
pénzhamisítás bűntette 2021.05.17. 08:15 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a két férfi 2015. októberét követően megszereztek 100 darab 100 EUR címletű 

hamis bankjegyet, majd azokra vevőt kerestek. A férfiak a hamis bankjegyeket 2016. március 

31-én Magyarországról Szlovákiába vitték és még aznap 4.000 euróért értékesítették.  

A bűncselekmény miatt Szlovákiában indult büntetőeljárás, amit Magyarország Legfőbb 

Ügyészsége átvett. A lefoglalt hamis bankjegyek a szakvélemény alapján, jól sikerül 

hamisítványok. 

 

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 

 
 
2021.05.18. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2021.05.18. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a tatabányai székhelyű, malomipari termék gyártásával, illetve gabona 

nagykereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság 2014. évtől jelentős szállítói 

tartozásokat halmozott fel, a 2015. évi üzemi vesztesége 2.700.000.000 forint volt. A cég 

2015. évben 4.600.000.000 forint összegben nem tudott eleget tenni rövid lejáratú 

kötelezettségének.  

A vádlottak hitelkérelmeit a pénzintézetek elutasították a cég túlzott eladósodottsága miatt. 

A gazdasági társaság 2015. június 30. napjára olyan összegű lejárt tartozásokat halmozott 

fel, melyeket ezt követően nem tudott kifizetni, a cég saját tulajdonát képező értékesebb 

ingatlanok, valamint búzakészlet jelentős része zálogjogok, és óvadékok alapján a banki 

finanszírozás fedezetéül szolgáltak, meggátolva a céget abban, hogy azok értékesítése révén 

szabad pénzeszközökhöz jusson. Ezt követően a vádlottak a cég tulajdonában lévő, a 
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hitelezők kielégítési alapjául szolgáló egyes tárgyi eszközöket, gépjárműveket más gazdasági 

társaságnak értékesítették. 

A 2015. február és 2016. január közötti lejárt tartozások miatt folyamatosan kezdeményeztek 

felszámolási eljárásokat a hitelezők összesen 200.000.000 forintot meghaladó összegben. A 

vádlottak a cég további működtetése, a felszámolási eljárás szünetelése vagy megszüntetése 

érdekében a hitelezőkkel megegyeztek, részletfizetést ajánlottak fel. 

A vádlottak bár tudatában voltak annak, hogy a cégnek nincs reális lehetősége 2015. június 

30. napjától az ezt követően megkötött szerződések kiegyenlítésére, ennek ellenére a 

gazdasági társaság folyamatos működtetése érdekében a sértetteket nem tájékoztatták a 

fizetőképességük hiányáról, a meglévő szerződéseket nem mondták fel, továbbra is 

kötöttek, illetve az alkalmazottakkal köttettek gabona felvásárlására irányuló és a gazdasági 

társaság működését elősegítő egyéb szerződéseket. 

A vádlottak a haszonszerzés céljából tévedésbe ejtő, illetve tévedésben tartó 

magatartásukkal a 191 sértettnek összesen 2.863.208.415 forint kárt okoztak. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.05.18. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
ittas járművezetés vétsége 2021.05.18. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vezetői engedéllyel soha nem rendelkező férfi 2020. április 08. napján 20 

óra 03 perckor ittas állapotban, a biztonsági öv használata és kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítás nélkül vezette a tulajdonát képező személygépkocsit Vértesszőlős lakott 

területén kívül. A vádlott ittassága miatt nem az út vonalvezetésének megfelelően vezette az 

autót, ezért a menetirány szerinti bal oldalon letért az úttestről mintegy 40 méteren keresztül. 

A férfi először egy beton aknafedőnek, majd 14 méterrel távolabb egy tűzcsapnak ütközött, 

ezután visszatért az útra. Ezt követően még kétszer tért le az úttestről, mindkét alkalommal 

beton aknafedőnek ütközve. Ezt követően a férfi a helyszínről elfutott. A rendőrök a vádlottat 

még aznap 21 óra 08 perckor lakóhelyén intézkedés alá vonták és előállították. 

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

fogházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

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

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.05.19. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kifosztás bűntette 2021.05.19. 09:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2019. nyarán Tatán és a Balaton 

partján lévő több településeken surrant be ifjúsági táborokba, nyaralókba, ahonnan 

különböző értéktárgyakat tulajdonított el, több esetben az ott alvó sértettektől, hogy a maga 

és élettársa megélhetését ezekből biztosítsa, illetve egészítse ki. 

2019. augusztusában egy tatai táborba, illetve egy kemping területén lévő házakba osont be 

éjjel és az alvó sértettek mellől tulajdonított el jellemzően pénztárcát, illetve laptopot. 

A tatai és a balatoni lopásokkal a több mint 40 sértettnek közel 1,3 millió forintnyi kárt 

okozott. 

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

fegyházbüntetésre és a közügyek gyakorlásától tiltsa el. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.05.20. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 kábítószer birtoklásának 

bűntette 

2021.05.20. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi kannabisz magvakból saját fogyasztásra marihuána töveket 

termesztett a tatabányai ingatlan kertjében, illetve a ház tetején, 10 tövet egyesével 

virágcserepekbe, 5 tövet szabadföldbe, míg 4 tövet kettesével balkonládába ültetett.   

A tatabányai rendőrök 2019. augusztus 30-án a 19 tő növényegyedet, valamint a családi 

házban további, összesen 27,42 gramm növényi törmeléket foglaltak le.   

A termesztett kannabisz növények száma a csekély mennyiség felső határának közel 

négyszerese. 

A férfival szemben ugyancsak termesztéssel elkövetett kábítószer birtoklás bűntette miatt az 

ügyészség már nyújtott be vádiratot a bírósághoz, amely miatt az eljárás folyamatban van.  
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat 

felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje, rendelje el a pártfogó felügyeletét, valamint a 

lefoglalt kábítószert kobozza el.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.05.21. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.05.21. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az V.r. vádlott a 2019. június 13-án jogerős börtönbüntetése letöltését 

megelőzően megegyezett a feleségével, a IV.r. vádlottal, hogy ő fog közreműködni a jövőbeli 

kábítószer-értékesítésekben oly módon, hogy a lakásán az adott vevőtől átveszi a vételárat, 

azt továbbítja a kábítószert neki átadó III.r. vádlottnak, majd a kábítószert átadja a vevőnek; 

az értékesítés hasznából pedig részben a saját megélhetését fedezi, részben pénzt küld a 

büntetés-végrehajtási intézetbe az V.r. vádlottnak.  

A kábítószer-kereskedelem bűntettének lebonyolítása érdekében az V.r. vádlott a büntetés-

végrehajtási intézetből telefonon szervezte meg a kábítószer-értékesítéseket. 

Az ügyletekben a kábítószert a III.r. vádlott biztosította, amit ismeretlen rejtekhelyen tárolt. A 

pénzt az I.r. vádlottól, illetve az ő kapcsolatától -az adott vevőtől- a IV.r. vádlott vette át, majd 

az átvett pénzből levette a maga hasznát és az őt felkereső III.r. vádlottnak vételárként átadta 

a megmaradt pénzt, a III.r. vádlott pedig cserébe átadta a kábítószert, amit a IV.r. vádlott 

átadott az adott vevőnek.  

 

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

fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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