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2021.06.07. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.06.07. 09:00 

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: Tárgyalás, mely bizonyítási eljárással folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2021.06.08. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.06.08. 08:30 

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 
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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: Tárgyalás, melyen tanú meghallgatása várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.06.08. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.06.08. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű két férfi olyan gépjárműveket keresett, amelyek 

„munkásautók" voltak, így bennük nagy valószínűséggel szerszámokat, kisgépeket tároltak.  

A vádlottak gépjárművel jutottak el az ötletszerűen kiválasztott helyszínekre, ahol a sofőr 

figyeléssel biztosította a társa lopását, aki az eltulajdonított szerszámokat értékesítette. 

A vádlottak táti, lábatlani és nyergesújfalui gépkocsikból loptak, két esetben azok hátsó ajtaja 

nyitva volt. A nyergesújfalui lopásnál a tettes a gépjármű oldalsó üvegét húzta el, azon 

keresztül nyitotta ki a tolóajtót. Ebből a gépkocsiból 863.600 forint értékben loptak el 

különféle szerszámokat. A táti lopással 109.500 forint, a lábatlani lopással 74.000 forint kárt 

okoztak a sértetteknek.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy bíróság mindkét férfit 

végrehajtandó börtönbüntetésre, pénzbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.06.09. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zsarolás bűntette 2021.06.09. 08:30 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a két férfi 2016. és 2019. között legalább 15 alkalommal, Kisbér területén egy 

sértett férfitől alkalmanként 10.000 Ft feletti összeget követelt. Abban az esetben, ha a sértett 

nem teljesítette a követelésüket, akkor megfenyegették, megverték. Egy alkalommal azt 

ígérték a sértettnek, hogy elviszik Budapestre, ahol megkapja – a valójában nem is létező – 

tartozását. Ezt követően 30.000 forintot kértek a sértettől a Budapestre történő utazás 

költségéül, azonban a lakóhelyének közelében kitették azzal, hogy majd visszamennek érte, 

ami nem történt meg, így Budapestre sem vitték el. 

Az elsőrendű vádlott 2017. nyár végén egy kisbéri sértett lakásában 10.000 forintot kért 

kölcsön. Miután közölte a sértett, hogy nincs pénze, a vádlott azzal fenyegette meg, hogy 

amennyiben nem ad pénzt, akkor ne találkozzanak az utcán, mert megveri, kezét-lábát 

összetöri. A sértett félelmében átadott 10.000 forintot a férfinak, valamint el is költözött 

kisbéri lakóhelyéről.  

Megjegyzés: Tárgyalás, mely bizonyítási eljárással folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.06.09. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2021.06.09. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2015 július és 2017 december közötti időszakban különböző 

internetes oldalakon műszaki cikkek és pénzérmék eladására irányuló hirdetéseket helyezett 

el, illetve más személyek által feladott hirdetésekre jelentkezett azzal, hogy az általuk keresett 

termékkel rendelkezik, azt megvételre kínálja. 

A vádlott a hirdetésekre jelentkező, illetve a terméket megvásárolni szándékozó sértetteknek 

azt ígérte, hogy azokat előleg fizetését, illetve a vételár kifizetését követően postai úton 

részükre eljuttatja. 

A termékek megküldésére azonban a vádlottnak sem reális lehetősége, sem szándéka nem 

volt, a megvásárlásra felkínált termékekkel nem rendelkezett, őt a jogtalan haszonszerzési 

cél vezette. A bűncselekményeket a szerencsejáték szenvedélye miatt, rendszeres 

haszonszerzésre törekedve valósította meg. 

Több alkalommal kért kölcsön pénzt is az egyik sértettől, 2016-ban 600.000 forintot egy hétre, 

melyet a vádlott szintén szerencsejátékra költött és nem fizetett vissza a sértettnek sem 

határidőben, sem később. 

A bűncselekménnyel a 34 sértettnek összesen több mint 1,8 millió forint kárt okozott. 
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat 

börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.06.10. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
embercsempészés 

bűntette 

2021.06.10. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az egyik férfi 2020. február 5. napján a hajnali órákban Szeged térségében, 

a magyar-szerb államhatár közelében, az általa bérelt szerb honosságú személygépkocsiba a 

megbízója utasítására, 4.000 Euro ellenérték fejében felvett 9 fő, Magyarországon 

jogellenesen tartózkodó afgán állampolgárt azzal a szándékkal, hogy őket Ausztriába szállítja. 

Ez a férfi megállapodott két másik szerb férfival, hogy azok egy szerb honosságú gépjárművel 

kísérik a migránsokat szállító gépkocsit, ezzel biztosítva a sikeres szállítást. 

A járőrök 2020. február 5. napján 08 óra 05 és 08 óra 10 perckor az M1 autópálya Győr felé 

vezető oldalának 93 km-szelvényénél ellenőrzés alá vonták a két gépkocsit, a migránsokat az 

őket szállító járműben, annak utasterében és a csomagtartójában fellelték.  

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

embercsempészeket börtönbüntetésre, kiutasításra, és közügyektől eltiltásra ítélje.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2021.06.11. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lőfegyverrel/lőszerrel 

visszaélés bűntette 

2021.06.11. 08:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi ismeretlen körülmények között engedély nélkül megszerzett egy 6 

mm űrméretű, sorozatszám nélküli működőképes pisztolyt. A vádlott 2019. augusztus 3-án 
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Esztergomban, a Palatinus tó partján magánál tartotta a lövés leadására alkalmas lőfegyvert, 

azt tőle rendőri intézkedés közben vették el.  

A férfi büntetett előéletű, őt a bíróság 2017-ben garázdaság vétsége és más bűncselekmény 

miatt, mint többszörös visszaesőt 8 hónap börtönbüntetésre ítélte. 

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

fegyházbüntetésre, közügyektől eltiltásra ítélje és a lefoglalt lőfegyvert kobozza el.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.06.11. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2021.06.11. 10:30 

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 

 
 
2021.06.11. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kapcsolati erőszak 

bűntette  

2021.06.11. 12:30 
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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 
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