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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.08.30. 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: Folytatólagos tárgyalás, amelyen a megkezdett bizonyítás folytatása várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.09.01. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

  
 

csalás bűntette 2021.09.01. 8:30 

Az ügy lényege: 
A vád szerint a tatabányai székhelyű, malomipari termék gyártásával, illetve gabona 
nagykereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság 2014. évtől jelentős szállítói 
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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 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, amelyen a megkezdett bizonyítás folytatása 
várható. 

 
Információ: 

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

 
 
2021.09.03. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

   lopás bűntette 2021.07.14. 13:00 

Az ügy lényege: 
A vádirat szerint egy kecskeméti és egy esztergomi férfi egy bérelt személyépkocsival 
azért mentek Szlovéniába, hogy ott lopjanak. A két férfi 2018. július 14-én 11 óra 30 
perc és 12 óra között a Bovec város közelében lévő Kluže erőd mellett parkoltak az 
autóval, amikor az osztrák sértett is oda parkolt a gépjárművével. A sértett és az utasa 
értékeiket az autóban hagyták, gyalogosan mentek a közeli erődhöz, miközben az autó 
egyik ablakát nyitva hagyták.   
 
Az elsőrendű vádlott a nyitva hagyott ablakon keresztül az autóból kivette és 
eltulajdonította az osztrák sértett útlevelét, az egészségügyi kártyáját, a bankkártyáját, 
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a pénztárcáját a benne lévő készpénzzel, valamint a gépjármű utasának bankkártyáját 
és hitelkártyáját. 
 
A másodrendű vádlott figyeléssel biztosította társa cselekményét. Az okozott kár az 
osztrák sértett vonatkozásában átszámítva összesen 77.180 forint. Az elsőrendű vádlott 
25.000 forintot fizetett a társának a fuvarért és a figyelésért.  
 
Az eljárás magyarországi lefolytatásának alapja, hogy a Szlovén Köztársaság Igazságügyi 
Minisztériumának a büntetőeljárás átvételére tett felajánlását a Legfőbb Ügyészség 
elfogadta. 
 
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a tizenkétszer 
büntetett többszörös visszaeső férfit és a kétszer büntetett különös visszaeső férfit 
ítélje börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra, továbbá a tettes férfit 52.180 forint, 
míg a bűnsegéd férfit 25.000 forint vagyonelkobzásra ítélje. 

 
Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 
06309292090 
sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 
06705270968 
sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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