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2022.09.05. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Szexuális erőszak bűntette 2022.09.05.  11.15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2021. július 08. napján 21 óra 30 perc körüli időben, ittas 

állapotban, a kezében egy kést tartva bement a sértett epöli családi házába oly módon, hogy 

a kerítés mellett lévő résen keresztül bejutott a ház udvarára, majd a nyitott erkélyajtón 

keresztül a házba. 

A vádlott a megrémült sértettet lenyomta a fotelbe, fojtogatta, maga elé rántotta. Ezt 

követően meztelenül a sértettre ráfeküdt, azonban tényleges közösülésre – a vádlott 

ittassága révén - nem került sor. A férfi ezt követően elhagyta a sértett lakását.  

A vádlott 2021. július 9-én 00 óra 30 perc körüli időpontban, ittas állapotban újra megjelent 

a sértett családi házában. A vádlott a kapu melletti rést kihasználva az udvarra bejutott, majd 

a bejárati ajtót benyomta, miközben a sértett azt belülről igyekezett bezárni, azonban vékony 

testalkata és legyengült szervezete miatt ez nem sikerült. A vádlott a sértettet rángatta, majd 

a hátára döntötte, vele akarata ellenére orális szexuális cselekményt végzett. A vádlott ezt 

követően ittas állapota miatt meztelenül a kanapén elaludt.  

A sértett a vádlott erőszakos magatartása következtében a bal csuklóján bevérzéseket, a jobb 

karján karcolás és vágásszerű sérüléseket szenvedett el. 

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

büntetésül ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.09.07. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
testi sértés bűntette 2022.09.07.  08.30 

Az ügy lényege: 
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A vádirat szerint a vádlott 2021. február 6. napján 19 óra 30 perc körüli időben egy tatabányai 

szálló előtti utcaszakaszon minden ok nélkül kiabálni kezdett és verekedni hívta a szálló 

udvarán tartózkodó sértettet. A sértett a kihívást elfogadva az utcára ment, ahol 

összeverekedtek, ököllel ütötték egymást.  

A verekedés során a vádlott megütötte a sértett homlokát és orrát, melynek következtében 

a sértett orrcsonttörést szenvedett. A vádlott és a sértett a verekedést abbahagyta, majd a 

vádlott az otthonába távozott, azonban húsz perc múlva feldúltan visszatért a szállóhoz 

kezében egy fejszével, és már messziről kiabálta a sértett felé, hogy „Eltörted az orromat, 

ezért megdöglesz, megöllek te kutya!”  

A sértett az utcán menekült a vádlott elől, aki a fejszét emelgetve szaladt utána. Amikor a 

vádlott utolérte a sértettet, a fejszével többször felé ütött. A sértett az ütések elől elhajolt, 

illetve egy alkalommal az ütés a felkarját eltalálta, sérülést azonban nem okozott. A sértett 

ismét futni kezdett, miközben a vádlott a fejszével szaladt utána és megöléssel fenyegette. A 

sértett végül az utca végén lévő romos területen elbújt a vádlott elől. 

A vádlott ezen kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása az azt észlelőkben 

megbotránkozást és riadalmat keltett. 

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 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.09.08. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.09.08.  08.30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2019. évtől az ingatlanában 2 majd 3 tő kender növényt 

termesztett saját fogyasztása és eladás végett. A II. rendű vádlott 2019. év végén értesült 

arról, hogy az I. rendű vádlott tudna neki kannabiszt eladni, ezért felkereste munkatársát, a 

III. rendű vádlottat és megállapodott vele, hogy az általa hozott kannabiszt a III. rendű vádlott 

megvásárolja azért, hogy azt ismerősei részére tovább értékesítse. 

A III. rendű vádlott 2019. év nyarától 2020. június 5. napján történt elfogásáig rendszeresen 

szerzett be kábítószer tartalmú anyagokat, kannabiszt és amfetamint (speedet) ismeretlen 

személyektől, valamint a IV. rendű vádlottól és 2020. márciusától a II. rendű vádlottól, 
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melyekből rendszeresen fogyasztott is, de nagyobb részben azokat Tatabányán értékesítette 

ismerőseinek. 

A III. rendű vádlott a VI. rendű vádlott részére 2020. február és 2020. május között 

legkevesebb 10 alkalommal 10 gramm kannabiszt és legkevesebb 3 alkalommal 1 gramm 

amfetamint (speedet) értékesített, melynek 9,33%-át fogyasztotta el a VI. rendű vádlott. 

A IV. rendű vádlott az V. rendű vádlott részére, saját fogyasztásra legkevesebb 2 gramm 

amfetamint (speedet) és 3 gramm kannabiszt adott el, melyet az V. rendű vádlott nem fizetett 

ki. 

Megjegyzés: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.09.08. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK  

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.09.08.  13.00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2019. decemberétől 2020. júniusáig havonta legalább egy 

alkalommal, haszonszerzés végett történő rendszeres továbbértékesítés céljából, kisebb 

részben saját fogyasztás céljából, MDMA-t tartalmazó „ecstasy” tablettákat szerzett meg, 

amelyeket továbbértékesített nagyrészt ismeretlenül maradt személyeknek Győr és Kisbér 

területén, illetve győri szórakozóhelyeken. 

Az I.r. vádlott Hollandiából és Németországból, ismeretlen személyektől rendelte meg 

interneten keresztül az MDMA-t tartalmazó „ecstasy” tablettákat, amelyeket az eladók 

közönséges postai küldeményként küldtek meg az I.r. vádlott részére, miután azokat az I.r. 

vádlott kifizette. 

Az I.r. vádlott 2020. május végén 1 alkalommal, 140 darab MDMA-tartalmú, többféle fajtájú 

"ecstasy" tablettát értékesített a II.r. vádlottnak. A kábítószereket a II.r. vádlott saját 

fogyasztás céljából szerezte meg. Az adásvételre Győrben, a II.r. vádlott lakóhelye közelében 

került sor. A II.r. vádlott a megszerzett kábítószerből 1 tablettát fogyasztott el, amitől rosszul 

lett, ezért a többi kábítószert megsemmisítette. Így ezen kábítószert az eljárás során nem 

lehetett lefoglalni.  
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az I.r. vádlottat ítélje 

fegyházbüntetésre, és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, míg a II.r. vádlottat felfüggesztett 

börtönbüntetésre ítélje. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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