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2021.11.09. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.11.09. 08:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű vádlott 2020. év elején marihuánát tartalmazó 

növényi anyagot szerzett meg, amelyet lakóhelyén, a tokodi ingatlanjában tárolt.  

A vádlott a megszerzett anyagot tasakokba grammonként kiporciózta, majd havonta 

1-2 alkalommal értékesített abból. Az értékesítésekre Tokodon közterületen, 

különböző helyszíneken került sor, az egyik ilyen egy áruház parkolója volt.  

Az utolsó vásárlásra 2020. június 19. napján az esti órákban egy buszmegállóban 

került sor, ahol a vádlott összesen 8 tasak marihuánát értékesített, összesen 20.000 

forint vételáron.  

A vádlott által értékesített és birtokolt összesen 30,33 gramm marihuána totál THC 

tartalma nem éri el a csekély mennyiség felső határát, annak 1,04 %-a.  

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

ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint 75.000 forint 

erejéig vagyonelkobzást szabjon ki. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.11.09. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
halált okozó ittas 

járművezetés bűntette 

2021.11.09. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű vádlott 2020. szeptember 26-án 19 óra 30 

perckor súlyos alkoholos befolyásoltságú állapotban közlekedett a 8146. számú úton 

Ászár irányából Tárkány irányába a forgalomból kivont gépkocsijával. 

A vádlott a haladása során Tárkány egy működő közvilágítással ellátott szakaszán, az 

előtte szabálytalanul, a menetirány szerinti jobb oldalon gyalogosan, fényvisszaverő 

mellény nélkül, kivilágított segédmotoros kerékpárját maga mellett toló sértett 

kikerülésébe kezdett, amelynek végrehajtása során az ittassága okán nem tartott 

megfelelő oldaltávolságot és elütötte a sértettet. 
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A vádlott az ütközést követően megállt, de nem győződött meg arról, hogy a sértett 

az ütközés következtében megsérült-e, illetve segítségre szorul-e, majd a helyszínről 

segítségnyújtás nélkül, ismeretlen helyre távozott. 

A baleset során a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos, életveszélyes koponyasérülést 

szenvedett, őt kórházba szállították, ahol a balesetben elszenvedett sérülései miatt 

2020. szeptember 27. napján 05 óra 26 perckor elhunyt. 

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

ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint hosszabb 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 

 

 
2021.11.10. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közlekedés biztonsága 

elleni bűntett 

2021.11.10. 12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2 fiatalkorú elkövető kiskorú társukkal 2020. június 8. napján 14 óra 

körüli időben együtt távoztak el egy gyermekotthonból. A kimenőjük ideje alatt az 

elkövetők elmentek a Tatabánya, Galla-pataknál lévő vasúti hídig, ahol vasúti zúzott 

köveket dobáltak. Az elkövetők a vonatok haladását, illetve sebességét szabályozó 

főjelző búráit több alkalommal megdobták. A főjelző emiatt működésképtelenné vált 

és a rendszer a Szárliget-Tata között közlekedő személyvonatot a későbbi balesetek 

bekövetkezésének megakadályozása érdekében lefékezte, így a vonatok 

közlekedésében 15 km/h sebességkorlátozás lépett életbe. 

Ezután az egyik fiatalkorú vádlott a kiskorú társával egy másik főjelzőt dobált meg 

kövekkel, emiatt ez is megrongálódott. A rongálással okozott kár összesen 1.022.240 

forint. 

Ugyanezen személyek 2020. június 12-én ismét vasúti zúzott kövekkel dobálták a 

Budapest-Győr 1-es számú vasúti fővonal 69+8 számú szelvényénél található ’A’ 

jelzésű bejárati jelző készüléket, azonban abban kárt nem okoztak.  

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

elkövetőket közérdekű munka büntetésre ítélje, valamint kötelezze őket a sértett 

kárának megtérítésére. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.11.10. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette 

2021.11.10. 12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2021. március 30. napján 02 óra 28 perckor a Tevékenységirányító 

Központba bejelentés érkezett, hogy mentőt kérnek a helyszínre, mert egy férfi össze 

van vagdosva és vérzik.  

A hívást követően a helyszínre érkezett egy mentőgépkocsi, a mentőápoló bement a 

házba, ahol azt tapasztalta, hogy a vádlott jobb keze erősen vérzett, azon egy 

nagyméretű vágás volt. Az erősen ittas állapotú vádlott már a házban sem működött 

együtt a mentőápolóval, passzívan ellenállt az egészségügyi ellátásnak. A 

mentőápolónak sikerült ellátni a sérülést, majd a mentőautóhoz kísérte a sértettet 

azzal a céllal, hogy további ellátás céljából kórházba szállítsák. 

A vádlott ekkor agresszívvé vált, és dulakodni kezdett a mentőápolóval, bal kezének 

ujjait hátrahúzta a csukló irányába és addig feszítette, amíg az reccsent. Ezután több 

alkalommal meglökte a sértettet, melynek következtében a nyitott ajtón keresztül 

mindketten a földre estek, ahol a vádlott tovább lökdöste a sértettet. Ekkor a sértett 

segítségére siető gépkocsivezető próbálta a vádlottat megfékezni, földön tartani. A 

bántalmazás során a sértett 8 napon túl gyógyuló kézközépcsont törést, valamint 

ferdetörés sérülést szenvedett, melynek tényleges gyógytartama 8 hét. 

A vádlott korábban már 12 alkalommal volt büntetve. 

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

mint visszaesőt 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 

 
 
2021.11.12. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

2021.11.12. 08:00 

Az ügy lényege: 
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A vádirat szerint az elsőrendű és a másodrendű vádlott 2018. szeptember-október 

hónapban több Komárom-Esztergom megyei cég telephelyére bejutott és az ott álló 

munkagépekből, tehergépkocsikból gázolajat tulajdonított el, ezzel többszázezer 

forintos kárt okozva. 

Egy másik esetben egy esztergomi telken lévő szerszámos fészer ajtaját záró 

lakatpántot rögzítő csavarokat kitekerték és onnan 157.884 Ft értékben különböző 

szerszámokat, felszerelési tárgyakat tulajdonítottak el. 

Az elsőrendű vádlott 2017. május 10. napjától 2018. szeptember 17. napjáig egy 

esztergomi cég alkalmazásában dolgozott árumozgatóként, ahol a rábízott áruból 24 

db, egyenként 25 kg-os papírzsákos ömlesztett cukrot tulajdonított el, amelyeket a 

másodrendű vádlottnak adott oda.  

2018. októberében az elsőrendű vádlott a fiatalkorú fiával egy táti, körbekerítetlen 

családi házba bement és onnan 301.450 Ft összegben háztartási gépeket, műszaki 

cikkeket, különböző egyéb felszereléseket tulajdonított el. 

A bíróság a 2021. március 5. napján tartott előkészítő ülésen elrendelte az elsőrendű 

vádlotthoz kapcsolódó másik ügy jelen ügyhöz egyesítését. 

Az egyesített ügy vádirata szerint az elsőrendű vádlott élettársi kapcsolatából 2003-

ban született a sértett. Miután élettársi kapcsolatuk megszakadt, 2007-2018 között a 

sértettet a vádlott nevelte. 

A vádlott különösen 2017. szeptemberétől kezdődően elhanyagolta a sértettet, nem 

segített a tanulásban neki, nem tájékozódott az iskolai teljesítménye iránt, nem 

tartotta az iskolával a kapcsolatot és a továbbtanuláshoz szükséges iratot sem írta alá. 

A vádlott a családi konfliktusokat agresszíven kezelte, a sértettet szidalmazta, több 

alkalommal megpofozta, nyakánál fogva falhoz nyomta. A vádlott magatartása miatt 

a sértett marginális, szeretetlen helyzetben élt, ahol az igényei, érzései, szükségletei 

nem érvényesültek. 

A vádlott 2018. augusztus 30. és 2018. október 29. napja közötti időszakban vagyon 

elleni bűncselekményeket követett el, amely helyszínekre magával vitte a sértettet 

is. A sértett – aki egyébként a lopások elkövetésének idején a 14. életévét alig haladta 

meg - a bűncselekményeket a vádlottól való félelem és megfelelési kényszer hatása 

alatt követte el.  

A sértett 2019. januárjában nagynénjéhez költözött. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.11.12. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.11.12. 09:00 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott a 2020. január 16. napját megelőző egy év során 

több alkalommal vásárolt ismeretlen mennyiségű kábítószert, marihuánát és 

amfetamint a nyomozás során ismeretlenül maradt személyektől, valamint 

amfetamint a II. rendű vádlottól és marihuánát a III. rendű vádlottól azért, hogy a 

megvásárolt kábítószert haszonszerzés végett Tatabánya területén több személy 

részére rendszeresen továbbértékesítse. 

A II. rendű vádlott 2020. január 16. napját megelőzően amfetamint vásárolt a 

nyomozás során ismeretlenül maradt személytől tovább értékesítés céljából, melyből 

40 gramm amfetamint az I. rendű vádlott részére kívánt értékesíteni 2020. január 16. 

napján, azonban a kábítószer átadására nem került sor, mert a nyomozó hatóság a 

vádlottakat elfogta. A II. rendű vádlott gépkocsijában és garázsában talált és 

lefoglalt, tovább értékesítésre szánt, száraz állapotban összesen 218,33 gramm nettó 

tömegű anyag amfetamint tartalmazott.  

A III. rendű vádlott a nyomozás során ismeretlenül maradt személytől 2019. őszén 10 

gramm marihuánát vásárolt, melyet értékesített az I. rendű vádlottnak. Ezt követően 

2019. szeptembere és 2020. január 16. napja között a III. rendű vádlott összesen 

legkevesebb 40 gramm marihuánát adott el az I. rendű vádlottnak, melyet az I. rendű 

vádlott tovább értékesített.  

Az I. rendű vádlott 2020. január 15. napján anyagi problémái miatt segítséget kért a 

III. rendű vádlottól és felajánlotta neki marihuánáért cserébe a 150.000 forint értékű 

nyakláncát. Az I. rendű vádlott 2020. január 16. napján Budapestről Tatabányára 

utazott, hogy a megszerzett marihuánát a korábban tőle kábítószert vásárló 

személyeknek értékesítse.  Tatabányára érkezését követően elment a IV. rendű 

vádlott lakására és a marihuána egy részét átadta őrzési céllal. A IV. rendű vádlott 

röviddel ezt megelőzően anyagi ellenszolgáltatás fejében átvett az I. rendű vádlottól 

megőrzésre 7 db, alufóliába csomagolt, összesen 3,69 gramm nettó tömegű 

amfetamint is. 

Ezen túlmenően a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt álló I. rendű vádlott 2020. 

január 12. napján 21 óra 49 perckor Budapest lakott területén, a Baross utcában 

vezetési képességre hátrányosan ható szer, amfetamin és MDMA befolyása alatt, 

bódult állapotban vezette az ismerőse tulajdonát képező személygépkocsit. 

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

vádlottat ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint 

meghatározott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől. A II. rendű vádlottat ítélje 

fegyházbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. A III. rendű vádlottat ítélje 

börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint vele szemben 

rendeljen el 120.000 forint értékben vagyonelkobzást. A IV. rendű vádlottat ítélje 

felfüggesztett börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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