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zaklatás vétsége 2021.07.06. 08:00 

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: Tárgyalás, mely tanú meghallgatással folytatódik 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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garázdaság vétsége 2021.07.06. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019. november 1-jén egy esztergomi kocsma kerthelyiségében ittas 

állapotban elaludt. A pultosnő a férfit három alkalommal is felrázta, és megkérte, hogy ne ott 

aludjon. A vádlott ezt zokon vette, ezért a harmadik alkalommal megfogta és megrántotta a 

nő pólóját. Ekkor a nő segítségére sietett az egyik férfi vendég, aki közéjük állt. A vádlott 
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lökdösni kezdte a férfit, aki igyekezett lefogni a vádlottat, hogy megakadályozza abban, hogy 

őt megüsse. Két másik férfi vendég is próbálta a dulakodó férfit lefogni. A vádlott az egyik 

férfit egy üveg hamutartóval fejbe dobta, ezután ököllel is meg akarta ütni, de a sértett 

elhajolt. Az ittas vádlott ezután a másik férfit a fején egy kemény tárggyal ütötte meg, akinek 

a további ütéseket sikerült kivédenie. Az elkövető egy harmadik férfinak a kezét próbálta 

megharapni, majd a combján ütötte meg.  

A férfi többszörös visszaeső, őt a bíróság 2018-ban lopás bűntette miatt 2 év 6 hó 

fegyházbüntetésre ítélte, amelyből 2019. május 27-én szabadult.  

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

börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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 kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.07.07. 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: Tárgyalás, mely tanú meghallgatással folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.07.08. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű nő 2019. július és december között, majd 2020. március 

27-ről 28-ra virradóan surrant be komáromi apartmanházakba, munkásszállásra és hotelbe, 

ahonnan koreai és mongol állampolgárok értékeit, pénztárcát, készpénzt, iratokat, 

bankkártyákat vitt el.  

A legsúlyosabb esetben a nő 2019. december 30-án hajnalban bement a komáromi 

munkásszállásként működő apartmanház egyik szobájába, ahonnan a koreai 

állampolgárságú sértett tulajdonát képező hátizsákot, benne a sértett mobiltelefonjával, 

notebookkal és tartozékaival, pendrive-val, a sértett irataival, pénztárcájával, 2000 euro 

készpénzével együtt eltulajdonította. A bűncselekmény elkövetési értéke: 1.505.276 forint.  

A vádlott 2020. január 3-tól 2020. március 5. napjáig már letartóztatásban volt. A nő ezután 

2020. március 27-ről 28-ra virradóan egy komáromi hotel szobájába surrant be, onnan egy 

koreai állampolgár válltáskáját, benne pénztárcával, iratokkal, bankkártyákkal és készpénzzel 

vitte el, az elkövetési érték: 232.000 forint. A sértettől elvett egyik bankkártyával két 

alkalommal vásárolt egy komáromi dohányboltban és egy alkalommal - a bankkártya 

letiltását követően – próbált meg fizetni. 

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

börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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