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2022.11.28. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer birtoklásának 

bűntette 

2022.11.28.  14:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2016. november első felében egy szlovák ismerősénél találkozott 

a szintén szlovák állampolgárságú állatorvossal, akitől a vádlott megkérdezte, hogy tudna-e 

számára ketamint tartalmazó állatgyógyászati szert szerezni. A szlovák állatorvos felvette a 

kapcsolatot egy csehországi állatorvos ismerősével, akivel megállapodott, hogy 10.000 euro 

ellenérték fejében ketamint tartalmazó Narketan nevű állatgyógyászati készítményt vásárol 

meg tőle a vádlott részére. A vádlott ezt követően 2016. november 15. napján ismét 

kiutazott Szlovákiába az ismerőséhez, akinek a Narketan megvásárlására átadott 10.000 

eurónak megfelelő forintot. 

A szlovák állatorvos a vádlott által átadott pénzből Csehországban 99 db ketamin tartalmú 

Narketan nevű állatgyógyászati készítményt tartalmazó ampullát vásárolt meg, amelyek két 

papírdobozban voltak elhelyezve. A vádlott a szlovák ismerősénél átvette a két papírdobozt, 

és az ampullákat tartalmazó kis dobozokat az általa vezetett gépkocsi csomagtartójában 

lévő két hangfalban elrejtette, majd azzal a céllal, hogy a kábítószert Magyarország 

területére behozza, útnak indult Komárom felé.  

2016. november 15-én 21 óra 35 perckor a komarnoi határátkelőhelyen a szlovák vám- és 

pénzügyőrök egy megelőző akció keretében igazoltatták a vádlottat. Az intézkedés során a 

vádlott a ruházatából önként átadott egy fehér színű porszerű anyagmaradvánnyal 

szennyezett műanyag tasakot, egy leforrasztott végű fecskendőt, amely 3 egységnyi, szintén 

fehér színű, porszerű anyagmaradványt tartalmazott, továbbá a hatóság tagjai – 

keresőkutya igénybevételével – megtalálták és lefoglalták a vádlott által a csomagtartóban 

elhelyezett, két hangfalban elrejtett 99 doboz Narketant. A vádlott által megszerzett 

Narketan együttesen meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát, annak 

mintegy 2,4-szerese.  

A vádlott a 2016. november 15. napját megelőző napokban ismeretlen körülmények között 

metamfetamint, amfetamint és ketamint fogyasztott 

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

vádlottat ítélje fegyházbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


 
 

 
2022.11.29. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
zaklatás bűntette 2022.11.29.  10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott nem tudta elfogadni, hogy a sértett elhagyta őt, ezért a szakítást 

követően, vagyis 2020. november 04-e után 2020. november 22-éig saját telefonjáról, majd 

ismeretlen számról indított hívásokkal, sms-üzenetekkel próbálta a sértettet elérni, vele a 

kapcsolatot felvenni. Fenti időszakban a vádlott 31 hívást indított és 381 sms-t küldött a 

sértettnek. 

2020. november 17-én a vádlott a sértett lábatlani lakásán ünnepelte közös gyermekük 

születésnapját. Ezt követően a sértett megengedte a vádlottnak, hogy a lakásban egyedül 

maradjon a gyermekükkel, ő maga pedig a vele egy udvarban lakó szülei lakásába ment. A 

vádlott azonban 23 óra 47 perctől több sms-t küldött a sértettnek, amelyekben könyörgött 

neki, hogy béküljön ki vele, továbbá gyalázkodó üzeneteket is küldött a részére. A sértett 

visszatért a lakásába, hogy rábírja a vádlottat magatartása befejezésére és a lakás 

elhagyására, de vitába keveredtek egymással, amely során a vádlott a sértettet meglökte, 

majd combon rúgta és megszorította a karját. 

A vádlott 2020. november 18. és november 23. közötti időszakban a sértett barátjának 

félelemkeltés céljából 30 darab fenyegető sms-üzenetet küldött. 

A vádlott miután a volt élettársát az interneten keresztül és telefonon sem tudta elérni, 

2020. november 20. és november 23. napja között több alkalommal a sértett édesapját 

hívta fel, illetőleg sms-ben vette fel vele a kapcsolatot és félelemkeltés céljából 

megfenyegette azzal, hogy „kinyírlak, megöllek, agyonverlek”. 

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

vádlottat ítélje börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.11.29. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás bűntette 2022.11.29. 13:00 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
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Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint három férfi 2021. január 6.-án éjszaka egy esztergomi garázs ajtajáról a 

lakatot lefeszítette, onnan szerszámokat és kerékpárokat loptak el, összesen 266.500 forint 

értékben, majd a kerékpárokon távoztak a helyszínről. 

 

A vádlottak 2021. január 6.-án este a garázssoron az egyik garázs ajtaját felfeszítették, 

onnan 50.500 forint értékben vittek el horgászfelszereléseket, és szerszámokat. A három 

férfi két másik garázsból is lopni akart, az egyik ajtaját nem sikerült felfeszíteni, a másik 

garázsban kutattak, de számukra értékkel bíró tárgyat nem találtak.  

 

A vádlottak közül ketten egy nyitva hagyott gépkocsiból szerszámokat és GPS-t vittek el 

összesen 28.000 forint értékben, valamint egy garázsból törött távcsövet, régi 

evőeszközöket, jelvényeket, és pálinkát vittek el.  

 

A három férfi közül az egyik ötször volt büntetve, többszörös és különös visszaeső, míg 

ketten büntetlenek.  

 

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

férfit fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra, a büntetlen vádlottakat végrehajtásában 

felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.11.30. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
testi sértés bűntette 2022.11.30.  13:00 

Az ügy lényege: 

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 homloka zúzott sebzését és orrcsonttörést szenvedett el. 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 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


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 

 
 
2022.12.01. 
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.12.01.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020. nyarától 2021. május 14. napján történt elfogásáig a 

nyomozás során ismeretlenül maradt személyektől rendszeresen vásárolt ismeretlen 

mennyiségű kábítószert (metamfetamint, kokaint és marihuánát) azzal a céllal, hogy azt 

anyagi haszonszerzés végett más személyek részére értékesítse Tatabánya területén.  

A vádlott 2021. május 14. napját megelőzően röviddel, pontosabban nem megállapítható 

időpontban, a nyomozás során ismeretlenül maradt személyektől 124,28 gramm nettó 

tömegű kokaint és 87,69 gramm nettó tömegű metamfetamint tartalmazó anyagot szerzett 

meg azzal a céllal, hogy azt más személyek részére ellenérték fejében értékesítse. A vádlott 

a kábítószert a tatabányai otthonában tartotta, melyet tőle a nyomozó hatóság a vele 

szemben foganatosított rendőri intézkedés során egy digitális mérleggel és egy vákuum-

fóliázó géppel, valamint 1 db, ismeretlen eredetű MDMA tartalmú tablettával, a vádlott által 

használt, kokainnal és metamfetaminnal szennyezett tányérral és szívószállal együtt 

lefoglalt.  

A vádlottól lefoglalt két kábítószer hatóanyagtartalmának együttes mennyisége meghaladja 

a jelentős mennyiség alsó határát, annak 9,3-szerese.  

Megjegyzés: Első tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás a vádlott és a tanúk 

meghallgatásával kezdetét veszi. 

 Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


Információ: 

 
 
2022.12.02. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
felfegyverkezve elkövetett 

garázdaság bűntette 

2022.12.02.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020. augusztus 10-én délután Kocson összetalálkozott az 

ismerősével. A vádlott nehezményezte, hogy a férfi elhaladva mellette ránézett, ezért 

ingerült hangnemben kérdőre vonta, hogy miért nézi. A férfi nem reagált erre, hanem 

tovább sétált. A vádlott ekkor beszállt a testvére által vezetett gépkocsiba, s a sértett után 

mentek. Amikor utolérték a férfit, a vádlott a gépkocsiból kiugorva előkapott egy 10 cm 

pengehosszúságú pillangókést, melyet maga előtt tartva a sértett felé közeledett, és azzal 

fenyegetve, hogy „szétveri a pofáját, hogy meri nézni őt”, majd a kést fenyegetően az arca 

irányába tartva, combon rúgta a férfit, aki elesett, s ekkor a vádlott a mellkasára taposott. 

Mikor több személy is odasietett, a vádlott elhagyta a helyszínt. 

A vádlott 2020. július 5-én 20 óra 30 perc körüli időben megjelent egy másik ismerőse kocsi 

lakhelye előtt, ahol telefonon felhívta őt és egy régebbi konfliktusra hivatkozva azt követelte, 

hogy a férfi menjen ki hozzá az utcára és beszéljék meg a nézeteltérést. Amikor ennek a 

sértett nem tett eleget, a vádlott azzal fenyegette meg, hogy „rájuk gyújtja a házat”, továbbá 

trágár szavakkal illette a sértettet, majd egy szeméttároló edényt nekiütött a sértett utcán 

álló gépkocsijának visszapillantó tükréhez, amely emiatt letörött. Ezt követően a vádlott 

futva távozott a helyszínről.  A rongálással okozott kár 37.000 forint. 

2020. július 7-én 16 óra 10 perc körüli időpontban a vádlott ismét megjelent ugyanezen 

sértett lakhelye előtt, és a sértett gépkocsijának hátsó szélvédőjét nylon zacskóba helyezett 

kövekkel betörte, majd elfutott a helyszínről. Később telefonon felhívta a sértettet, akit 

ismét azzal fenyegetett meg, hogy rágyújtja a házat. A rongálással okozott kár 60.000 forint. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu  
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