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2021.05.25. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zaklatás vétsége 2021.05.25. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott és a sértett testvére között 2018. szeptember 13-án közlekedési baleset történt. 

Még aznap este a vádlott üzenetet küldött a sértettnek, amiben a testvérét kereste. A sértett 

nem válaszolt a vádlottnak, aki ettől ideges lett. A férfi másnap Messengeren fenyegető 

üzenetet írt a sértettnek, aki azt elolvasta, de nem válaszolt rá. A vádlott két nappal később, 

kora este egy esztergomi parkolóban meglátta a sértettet, megkérdezte tőle, hogy hol van a 

testvére. A sértett férfi közölte a vádlottal, hogy neki az egészhez semmi köze, hagyja őt 

békén, erre a vádlott egy autóemeléshez használatos vascsövet tartva megfenyegette a 

sértettet; „Ezzel foglak agyonverni!”.  

A vádlott 2018. szeptember 26-án Esztergomban gépkocsijával követte a sértettet, aki egy 

ételszállító gépkocsival közlekedett. A vádlott több alkalommal intett a sértettnek, hogy álljon 

meg, aki ennek nem tett eleget, majd a vádlott a sértett elé vágott és így igyekezett megállásra 

kényszeríteni. A sértett ezt követően több vezetési manővert alkalmazva hagyta el a vádlottat. 

A vádlott szintén ezen a napon egy esztergomi bisztróból úgy rendelt pizzát, hogy külön kérte, 

hogy azt a futárként dolgozó sértett szállítsa ki.  

A sértettben a fenyegetések komoly félelmet keltettek, magánindítványát még aznap 

előterjesztette. 

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 

 
 
2021.05.25. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.05.25. 13:00 

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 
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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: Folytatólagos tárgyalás, melyen perbeszédek, esetlegesen ítélet várható.  

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.05.27. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
munkaviszony jogellenes 

megszüntetése 

2021.05.27. 08:15 

Az ügy lényege: 

Az alperes – egy magyarországi kórház - 2020 április 9. napján azonnali hatályú felmondással 

megszüntette a felperes - aki az alperes korábbi főigazgatója - munkaviszonyát azzal az 

indokolással, hogy a felperes megszegte a koronavírus járvány kapcsán előírt pontos és teljes 

körű adatszolgáltatás követelményét azzal, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé az 

elhunyt személyekre vonatkozóan helytelen adatokat közölt. 

A felperes keresetet indított az alperessel szemben, amelyben az azonnali hatályú felmondás 

jogellenességére tekintettel 24.000.000 Ft távolléti díj valamint 30.000.000 Ft sérelemdíj 

megfizetésére kérte kötelezni az alperest. 

Megjegyzés: Perfelvételi tárgyalás 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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2021.05.27. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Közokirat hamisítás 

bűntette 

2021.05.27. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádlottat 2019. január 22-én az M1-es autópályán közúti ellenőrzés alá vonták. A férfinél 

személyazonosításra alkalmas okmány nem volt, ezért az adatait bediktálás alapján 

rögzítették, aminek során az őt igazoltató rendőröknek magát valótlanul más személynek 

adta ki és az ő adatait (születési hely és idő) adta meg. Tekintettel arra, hogy a bediktált adatok 

egyeztek a nyilvántartásban szereplőkkel, de azok fényképet nem tartalmaztak, a vádlottat a 

járőrök a hivatalos helyiségükbe előállították. Az újabb egyeztetések során ismét 

megerősítést nyert, hogy a vádlott által bediktált adatok a valóságnak megfelelnek, így az 

előállítás végrehajtásáról készült rendőri jelentésbe valótlanul az került, hogy a bediktált 

személlyel szemben volt rendőri intézkedés, illetve a vádlott az erről készült igazolást és a 

szabálysértést tudomásul vevő nyilatkozatot is a bediktált személy nevében írta alá. 

A közúti ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a bediktált személy nem rendelkezik 

érvényes jogosítvánnyal, az autó műszaki érvényessége lejárt és azt a forgalomból 

ideiglenesen kivonták, erre tekintettel vele szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést 

tett, a feljelentés alapján a Nyíregyházi Rendőrkapitányság a férfit jogerősen 110.000 forint 

pénzbírsággal sújtotta és 6 hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől. 

A vádlott a hamis adatok bediktálásával közreműködött abban, hogy a rendőri szervek által 

készített, a szabálysértési eljárás menetébe illeszkedő közokiratokba a saját neve és adatai 

helyett valótlanul egy másik férfi adatai kerüljenek, tudva arról, hogy ezzel a férfi ellen 

szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.05.27. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Garázdaság bűntette 2021.05.27. 09:00 

Az ügy lényege: 

A sértett 2020. január 12-én egy bábolnai lakóépület előtt gépkocsit szerelt, amikor a ház 

előtti parkolás miatt szóváltás alakult ki közte és a lépcsőházban lakó vádlott élettársa között. 

A vita hevében az ittas állapotú sértett megragadta és kabátjánál fogva meglökte a hölgyet, 

aki ezután felhívta a vádlottat és beszámolt neki a történtekről. A nő ezután gépkocsival a 
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vádlottért ment, akivel együtt visszament az ingatlan elé. A vádlott kiszállt a gépkocsiból, és a 

kezében egy teleszkópos, fémből készült, ún. viperabottal a sértettre támadt és egy 

alkalommal a fején megütötte, melynek következtében a sértett a földre esett. A vádlott 

tovább folytatta a sértett bántalmazását, és a viperabottal a földön fekvő sértett lábára, 

oldalára, karjára egy-egy ütést mért. A sértettnek sikerült elkapnia a viperabot végét, amely 

ennek következtében kettétörött. A vádlott ezt követően, a földről éppen felálló sértettet 

ököllel ismét megütötte. A bántalmazások következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló 

csukló kéztőcsont törést szenvedett el. 

Megjegyzés: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.05.27. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
halálos közúti baleset 

okozásának vétsége 

2021.05.27. 10:30 

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: Tárgyalás, mely tanú és szakértő meghallgatásával folytatódik.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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