
Tatabányai Törvényszék 

2021.10.25.-10.29. 
 

 

 
2021.10.25. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.10.25. 11:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az esztergomi, büntetett előéletű férfi saját kábítószer szükségletének 

biztosításán túl, anyagi helyzete javítása céljából, maga is kábítószert kezdett értékesíteni oly 

módon, hogy saját szükségleténél nagyobb mennyiségű kábítószert, marihuánát vásárolt be 

nem azonosított beszerzési forrásától, majd azt haszonnal lakóhelye környékén értékesítette.  

A vádlott 2020. februártól július hónapig lakóhelye közelében csomagonként jellemzően 0,8 

gramm, összesen 14,4 gramm marihuanát értékesített különböző személyeknek. 

Ezen kívül a vádlott lakásában, valamint az általa használt gépkocsiban 2020. július 9. napján 

tartott rendőri intézkedésig kábítószereket, 2,04 gramm amfetamint és 10,86 gramm 

marihuánát tartott, amelyeket ismeretlen helyről szerzett meg. A marihuána totál TCH 

tartalma 0,02 gramm, amely a csekély mennyiség felső határának 0,02 százaléka, az 

amfetamin 0,606 gramm amfetamin bázist tartalmaz, amely meghaladja a csekély mennyiség 

felső határát, annak 121,2 százaléka. 

A vádlott 2020. július 09. napján 23 óra 05 perckor kábítószer, amfetamin és marihuána 

elfogyasztásából eredő bódult állapotban Esztergomban vezette gépkocsiját, amikor rendőri 

intézkedés alá vonták.  

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

börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra ítélje, valamint határozott időre tiltsa el a közúti 

járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.10.28. 08:30 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2020. évtől segédmunkásként felújítást végzett az esztergomi családi 

házban, így ott helyismerettel rendelkezett, látta, hogy az értékkel bíró tárgyakat hol tárolják, 

és milyen módon lehet bejutni az ingatlanba. A felújítás alatt álló ingatlan bejárati kapuját 

nem lehetett kulcsra zárni, hanem egy megbeszélt helyen tartották a kilincset, amely 

segítségével dolog elleni erőszak nélkül lehetett bejutni az udvarra. A férfi 2020. március 19-

ét megelőző napokban a felújítási munkák ideje alatt részben munkaidőben, részben azt 

követően több alkalommal, heti rendszerességgel tulajdonított el értékes porcelán tárgyakat, 

festményt összesen 82.740 forint értékben. Ugyanebből a családi házból egy másik sértett 

tulajdonát képező szerszámgépeket is eltulajdonított a férfi, összesen 162.500 forint 

értékben. 

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

börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra, 119.990 forint összegű vagyonelkobzásra ítélje, 

valamint egy korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is rendelje el. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.10.28. 
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás bűntette 2021.10.28. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2020. február 6. napjától állt gépkocsivezetőként a sértett cég 

alkalmazásában, ahol alvállalkozóként fuvarfeladatokat teljesített, melynek során a 

gépkocsivezetők az utánvéttel feladott küldemények kézbesítésekor készpénzt vettek át. Az 

utánvét összegekkel az elszámolásra a műszak végén, a cég tatabányai kirendeltségén, oly 

módon került sor, hogy a futárok az általuk átvett bankjegyeket és pénzérméket 

sorszámozott borítékba helyezték, azt lezárták, és ahhoz címletjegyzéket csatolva széfbe 

helyezték a tasakot. A széfhez a pénzkezeléssel megbízott cég alkalmazottainak volt kizárólag 

kulcsa. 

A vádlott a munkaköre ellátása során átvett utánvét összegekből, rendszeres haszonszerzési 

céllal, 2020. március 6. és március 25. napja között összesen 515.999 forintot tulajdonított el 

akként, hogy ennyivel kevesebb bevételt helyezett el a lezárt borítékokban. A vádlott a 

sikkasztást oly módon leplezte, hogy a beszedett bankjegyek, pénzérmék darabszámát a 

tényleges utánvét összegeknek megfelelően rögzítette az adott napi címletjegyzékeken, így 

az eltérést csupán a lezárt borítékok felnyitásakor észlelték a pénzkezelők. 
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat 

felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, valamint kötelezze a vádlottat a polgári jogi igény 

megfizetésére. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.10.29. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Nagyobb kárt okozó csalás 

bűntette 

2021.10.29. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott nő 2019. májusában egy társkereső oldalon felvette a kapcsolatot a sértettel, aki 

bemutatkozó szövegében nyilvánvalóvá tette, hogy komoly kapcsolatra, családra és 

gyermekre vágyik. A vádlott ezt követően anyagi haszonszerzés reményében igyekezett a 

sértett bizalmába férkőzni.  

A vádlott valótlanul azt állította magáról, hogy a „klinikákon” dolgozik, orvosi egyetemre jár, 

több nyelven beszél, 3 diplomája van, egyedül neveli a két gyermekét és a lánya most kezdi a 

jogi egyetemet. A vádlott által előadottak nem fedik a valóságot, mivel a vádlott jelenleg 

érettségivel sem rendelkezik. A sértett érzelmileg közel került a vádlotthoz, akit az 

édesanyjának is bemutatott, illetőleg intim együttlétre is sor került közöttük. A vádlott az 

együttlétet követően arra kérte a sértettet, hogy az orvosi tanulmányaira adjon neki 250.000 

forintot, mely összeget a sértett át is utalta a nő részére. A vádlott ezt követően azt állította a 

sértettnek, hogy gyermeket vár tőle, ami nem volt igaz, majd arra is rávette a sértettet, hogy 

házasodjanak össze és nyissanak közös bankszámlát. 

A sértett a megtakarított 1.650.000 forintját egy bankszámlán tartotta, amihez hozzáférést 

engedélyezett a vádlott részére. A vádlott a sértett tudta nélkül 1.100.000 forintot, majd 

297.000 forintot vett fel jogtalanul a bankszámláról, mely összegeket saját célra fordította.  

A vádlott a megtévesztéssel összesen 1.647.000 forint összegű kárt okozott a sértettnek, 

amely nem térült meg. 

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 
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