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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2021.12.07.  10:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2020 októberében 10.000 eurót kínált megvételre a sértettnek. A sértett 2020. 

október 15. napján 10.000 euró ellenértékeként 3.200.000 forintot adott át a 

vádlottnak egy tatabányai kávézóban. A vádlott azonban sem a pénzátadás 

időpontjában, sem azt követően nem adta át a sértett részére az általa ígért 10.000 

eurót. A pénzösszeg átadására a vádlottnak sem reális lehetősége, sem szándéka nem 

volt, őt a jogtalan haszonszerzési célzat vezette, célja a tévedésbe ejtett sértett által 

átadott pénzösszeg megszerzése volt.  

A vádlott ezen magatartásával a sértettnek 3.200.000 forint összegű kárt okozott, mely 

a nyomozás során nem térült meg. 

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 

 
 
2021.12.07. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2021.12.07. 13:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2019. december 5-én a Budapest Déli 

Pályaudvar és Oroszlány között közlekedő személyvonaton utazott, menetjegyét a 

szerelvényen Alsógalla vasútállomásig váltotta meg a jegyvizsgálótól. Alsógalla 

vasútállomásra érkezve a jegyvizsgáló felszólította a férfit a vonat elhagyására. 

Ekkor a férfi a sértettet szidalmazta, majd egy alkalommal nagy erővel mellkasánál 

fogva meglökte, ami miatt a jegyvizsgáló egy utas ölébe esett. A vádlott ezt követően 

a szerelvény ajtaja felé indult, őt követte a sértett, akit a vádlott egy alkalommal 

leköpött, ezután leszállt a vonatról.  
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat 

ítélje börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.12.07. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rablás bűntette 2021.12.07. 14:00 

Az ügy lényege: 

Az I. rendű vádlott 2020. július 18. napján éjjel egy Duna-parton lévő kempingben, 

bement a sértettek által használt sátrakba és onnan jogtalanul elvett 3 hátizsákot a 

bennük lévő személyes tárgyakkal együtt. A vádlott ezután távozott a kemping 

területéről, azokban kutatást végzett, majd a kempingtől néhány kilométerre egy 

bokros területen a hátizsákokat eldobta, ahol az intézkedő rendőrök és a sértettek 

megtalálták.  A bűncselekmény elkövetési értéke összesen 190.980 forint, melyből 

187.080 forint megtérült. 

Egy másik sértett 2020. augusztus 4. napján a délutáni órákban Pilismaróton, egy üzlet 

előtti közterületen italozott, ahol szintén jelen volt az I. rendű vádlott is. A sértett 19 óra 

körüli időben hazaindult, azonban észlelte, hogy az I. rendű vádlott követi és szólítgatja 

őt, akitől a sértett félt, ezért egy közeli házhoz ment, ahol azonban egy kőszegélyben 

megbotlott és arccal a földre esett. Ekkor az I. rendű vádlott a sértett hátára 

támaszkodott, legalább három alkalommal megütötte oldalról a sértett arcát, közben a 

ruházatát átkutatta, és a sértett farzsebéből elvette a sértett 10.000 forintját, majd 

távozott a helyszínről. 

I. rendű vádlott ezt követően visszament az üzlet előtti közterületre, ahol jelen volt egy 

másik férfi is, aki a 30.000 forint értékű LG típusú mobiltelefonját kirakta az egyik ott 

lévő asztalra. Az I. rendű vádlott a sértett figyelmetlenségét kihasználva elvette a sértett 

telefonját, majd azzal távozott a helyszínről.  A sértett kára megtérült. 

Az I. rendű vádlott 2020. október 23. napján az esti órákban egy dömösi sörözőben 

italozott. A záróra közeledtével a söröző pultosa távozásra szólította fel az ittas állapotú 

vádlottat, majd miközben kísérte ki őt, az I. rendű vádlott megragadta a sértett bal kezét 

és megrántotta a sértettet, amelytől a sértett a földre esett, a vádlott pedig távozott a 

helyszínről. Az esés következtében a sértett töréses sérülést szenvedett, mely sérülés 

tényleges gyógytartama három hónap. 

Az I. rendű és a II. rendű vádlottak 2021. május 14. napján 0 óra 30 perc körüli időben 

megjelentek egy pilismaróti telephelynél, ahova a nyitott kapun keresztül bementek, 

majd a raktárépületből vörösréz csöveket, sárgaréz szalagot, talicskát, sárgaréz 

golyóscsapot, vörösréz korongot tulajdonítottak el, összesen 108.806 forint értékben. A 
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vádlottak az eltulajdonított tárgyakat a II. rendű vádlott gépkocsijával Dömösre akarták 

vinni, útközben azonban a rendőrök intézkedés alá vonták őket. 

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

vádlottat ítélje fegyházbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint 

rendeljen el vele szemben 10.900 forint erejéig vagyonelkobzást, míg a II.rendű vádlottat 

ítélje pénzbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.12.08. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.12.08. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I.r. és a II. r. vádlottak a 2020. június 22-én történt elfogásukat 

megelőző hónapokban haszonszerzési szándékkal több alkalommal adtak el 

ismerőseiknek, így a III.r. vádlott számára is, kábítószer tartalmú anyagot abból a 

célból, hogy azt ismerőseik szintén haszonszerzés végett tovább értékesítsék.   

2020. március 19. napján 17 óra 20 perc körül a III. rendű vádlott marihuánát vásárolt 

a másik 2 vádlottól oly módon, hogy a kábítószert a vádlottak gépkocsival 

Tatabányára szállították, majd egy papír bevásárlótáskában átadták a III. rendű 

vádlott részére az egyik tatabányai áruház parkolójában.  

Ezt követően a III. rendű vádlottat rendőri intézkedés alá vonták és a táskában az 

intézkedő rendőrök 424 gramm bruttó tömegű kábítószer gyanús növényi anyagot 

találtak. A III. rendű vádlott elfogását követően az általa bérelt tatabányai lakásban 

további 23,7 gramm marihuána került lefoglalásra. A III.r. vádlottól lefoglalt 

kábítószer mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, annak 817,7%-

a, de nem éri el a jelentős mennyiség alsó határát. 

Az I.r. és a II.r. vádlottak által az eladásra szánt kábítószer tárolására használt 

Budakeszin található hangárban ugyanezen a napon lefolytatott kutatás során 

lefoglalásra került 40,55 gramm nettó tömegű kokain és 297,93 gramm nettó tömegű 

marihuána, valamint kábítószer adagolásához, méréséhez szükséges eszközök. A 

marihuána hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség 44,9%-a, míg a kokain 

hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség 78,55%-a. 

Megjegyzés: A Tatabányai Törvényszék a 2021. július 14. napján tartott előkészítő 

ülésen, a III.r. vádlottal szemben ítéletet hozott, melyben az ügyészség és a vádlott 

között kötött egyezséget jóváhagyta és 3 év fegyházbüntetésre, valamint 3 év 

közügyektől eltiltásra ítélte a III.r. vádlottat, míg a másik 2 elkövetővel szemben az 

eljárást tárgyalásra utalta. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.12.08. 
TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2021.12.08. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2018. augusztus és 2019. november közötti időben, mivel 

pénzre volt szüksége, elhatározta, hogy olyan műszaki cikkeket fog eltulajdonítani, 

amelyeket el tud adni, az ebből származó bevételből pedig megélhetését ki tudja 

egészíteni. A vádlott az elhatározásának megfelelően több bűncselekményt is 

elkövetett.  

2018. augusztusban a vádlott vendégségben volt a barátjánál, s a lakásból 

eltulajdonított egy mobiltelefont, majd 2018. végén egy ugyanilyen alkalommal egy 

másik mobiltelefont, míg 2019. novemberben egy sarokcsiszolót és egy csavarbehajtót 

töltővel együtt, továbbá egy autós erősítőt. A sértettnek összesen okozott kár 140.000 

forint, mely megtérült. 

2019-ben a vádlott egy esetben Dunaszentmiklóson, egy térfigyelő kamerát és egy 

rendszám felismerő kamerát tulajdonított el oly módon, hogy az optikai kábeleket egy 

csípőfogóval elvágta, majd a kamerákat a tartószerkezetről lefeszítette. A másik 

esetben Bajon két db rendszám felismerő kamerát tulajdonított el oly módon, hogy 

azok vezetékeit egy csípőfogóval elvágta, a kamerákat pedig szakszerűen leszerelte.  

2019. november 4. napján Bajon, egy dohánybolt elől egy 5.000 forint értékű LED 

fényfüzért is eltulajdonított oly módon, hogy azt kihúzta a csatlakozóból.  

2019. szeptember 15. napján a vádlott a Tardos felé vezető 1128-as számú úton, 2019. 

október 1. napján Süttőnél, a 10-es számú főúton, majd 2019. novemberben 

Vértessomlón tulajdonított el 1-1 utcai kamerát a tartozékaival oly módon, hogy a 

vezetékeket egy csípőfogóval elvágta, a kamerákat pedig leszerelte az oszlopról. 

2019. október 11. napján a vádlott Balatonbogláron, a Gömbkilátónál az azt 

megvilágító LED reflektorok közül hat darabot tulajdonított el.  

A lopásokkal és rongálásokkal okozott kár a legfoglalással megtérült, illetve a hiányzó 

összegeket a vádlott édesanyja fizette ki minden esetben a sértetteknek. 

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

ítélje börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

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

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2021.12.09. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás vétsége 2021.12.09. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2020 júniusában a sértett értékesíteni kívánta a tulajdonát képező 

személygépkocsit. A vádlott 2020 júniusában jelentkezett a sértettnél azzal a 

szándékkal, hogy megvásárolná a járművet. A sértett és a vádlott megállapodtak 

abban, hogy a vádlott elviszi a járművet egy autószerelőhöz, és amennyiben a 

személygépkocsi működőképes, az adásvétel részleteit megbeszélik. A vádlott a 

sértett járművét 2020. június 15. napján egy tatabányai parkolóból elvitte, azonban a 

részére átadott személygépkocsi ellenértékét nem fizette meg a sértett részére és a 

járművet sem szolgáltatta vissza, hanem azt eltulajdonította oly módon, hogy néhány 

napon belül egy ismeretlen személy részére értékesítette. A bűncselekmény elkövetési 

értéke: 100.000 forint, amely a nyomozás során nem térült meg. 

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

ítélje börtönbüntetésre, valamint 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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