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2022.12.05. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer birtoklásának 

bűntette 

2022.12.05.  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 
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2022.12.06. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.12.06.  10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett élettársi kapcsolatban éltek, 3 gyermekük született. Az 

agresszív természetű vádlott 2021-ben rendszeresen fogyasztott alkoholt és kábítószert. A 

sértettel való konfliktusok során rendszeresen pofon ütötte a sértettet, lábon rúgta, hátba 

verte, haját tépte, közben trágár módon beszélt.  

A vádlott 2021. július 28-án az esztergomi tartózkodási helyükön a várandós sértettet több 

alkalommal lábon rúgta, majd 2021. augusztus 31. napján a sértettet több alkalommal 

arcon ütötte, illetve egy alkalommal a sértett hasába ütött, valamint a vállán égő 

cigarettacsikket nyomott el, amely sérülések 8 napon belül gyógyultak. A bántalmazás 

következtében a magzat nem sérült.  

A bántalmazások során jelen voltak a gyermekeik is, akik mind a vádlott trágár, alpári 

beszédének, mind az édesanyjukkal szembeni agresszív és bántalmazó magatartásnak 

rendszeresen tanúi voltak.  

A vádlott azon magatartása, hogy a sértettek előtt ittasan, illetve drogot használva a 

sértettek édesanyját rendszeresen bántalmazta, vele trágár módon beszélt, agresszíven 

viselkedett, a szülői mivoltából fakadó kötelezettségét súlyosan megszegte és ezáltal a 

sértettek erkölcsi és érzelmi sérülést szenvedtek el.  

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

vádlottat ítélje börtönbüntetésre, mellékbüntetésként tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.12.07. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

2022.12.07.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértett és a vádlott egy tatabányai családi házban éltek. A korábbi 

években a vádlott személyiségzavara és hasadásos elmebetegsége miatt pszichiátriai 
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kezelés alatt állt, azonban a gyógyszereinek szedésével felhagyva, 2021. áprilisától a vádlott 

magatartása megváltozott, egyre agreszszívebbé vált. A vádlotton rendszeresen 

dühkitörések, furcsa viselkedések jelentkeztek, élettársát mindenért megalázta, 

szidalmazta.  

2021. április elejétől rendszeresen fenyegette meg a sértettet azért, mert nem akart az ő 

tanítása mellett küzdősportot tanulni, majd miután a házba befogadta korábbi munkatársát 

és jó ismerősét, a másik sértettet, féltékenységből őt is megfenyegette.  

2021. április második felétől rendszeresen bántalmazta a sértettet, harcművészeti 

tevékenységhez használt eszközökkel ütötte meg, illetve rugdosta őt. 2021. május 11-én, a 

fenyegetések, illetve az erőszakos és megalázó bánásmód miatt a sértett távozni akart a 

vádlottól, ezért őt egy fanyélre zsinórral felerősített fagolyóval homlokon ütötte, majd a 

lábát alóla kirúgta, aminek következtében a sértett elesett és a fejét beverve elvesztette az 

eszméletét. Ezután a vádlott a földön fekvő sértettet tovább ütlegelte, majd a hajánál fogva 

berángatta a házuk teraszára, ahol egy székre ültette, majd egy síbottal a hátára ütött, és 

felrúgta a székkel együtt.  

A vádlott több alkalommal bezárta a sértettet, tőle a kulcsot elvette, a sértettet napokig 

dolgozni menni sem engedte. 2021. május 13-án a kezénél fogva a konyhaasztal lábához 

bilincselte a nőt, és mintegy 15-20 percen keresztül nem engedte el. A vele ellenkezni nem 

merő másik sértettet is a kezénél fogva az asztal lábához bilincselte. A vádlott ezt követően 

a sértettet letérdepeltette, és az általa megszabott "légyfogó játékra" kényszerítette.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanú meghallgatással 

folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.12.07. 
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2022.12.07. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a 36 éves, pécsi illetőségű nő 2019. január és 2019. október közötti 

időszakban különböző internetes felületeken és újságokban tűzifát hirdetett eladásra. A nő 

a hirdetésekre jelentkező sértettektől a megrendelt tűzifa ellenértékének, valamint a 

házhozszállítás díjának az előre történő megfizetését kérte, melyet a sértettek a megadott 

bankszámlára befizettek. A vádlott a megvételre kínált tűzifával nem rendelkezett, sem 
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reális lehetősége, sem szándéka nem volt arra, hogy az előre kifizetett megrendeléseket 

teljesítse.  

A nő a bűncselekmény elkövetésével 38, az ország különböző településein élő - köztük két 

tatabányai - sértettnek okozott kárt. A károkozás összértéke 8.771.500 forint.  

A legsúlyosabb anyagi veszteség egy albertirsai megrendelőt ért, aki 540.000 forintot utalt 

át a vádlott bankszámlájára. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.12.08. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
rablás bűntette 2022.12.08.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és testvére, 2020. június 17-én Tatabányán 

megismerkedtek a sértettel, akivel a tatabányai házukba mentek. Odaérve mindhárman 

nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak, melytől a sértett bódult állapotba került. Az I. 

rendű vádlott tudta, hogy a sértettnél jelentősebb összegű készpénz van, ezért – az ittas 

állapotban lévő testvére tudta nélkül – abból a célból, hogy a sértettől a készpénzét 

jogtalanul eltulajdonítsa, a férfit arcon ütötte, majd nadrágjának zsebéből kivette a sértett 

190.000 forint készpénzét. Ekkor a sértett szólt az I. rendű vádlottnak, hogy adja vissza a 

pénzt, mert szól a rendőrségnek, mire a vádlott ismét arcon ütötte. A sértett ezt követően a 

szobában lévő ágyon elaludt. Az I. rendű vádlott a pénzt odaadta a bűncselekmény 

elkövetésében közre nem működő, azonban arról percekkel később az I. rendű vádlottól 

tudomást szerző II. rendű vádlottnak, aki a pénzt egy közeli bokorban elrejtette, majd 

később a pénzt közösen elköltötték.  

Az ittas állapotban lévő III. rendű vádlott ugyanezen a napon 22.00 óra után megjelent az 

ingatlannál, és jogtalanul eltulajdonította a sértett 95.000 forint értékű mobiltelefonját, mely 

kárösszeg a mobiltelefon lefoglalásával és a sértett részére történő kiadásával megtérült. 

Az ittas állapotban lévő III. rendű vádlott 2021. szeptember 17-én 02 óra 40 perc körül, egy 

tatabányai lakóépület előtti parkolóban hangosan üvöltözött, miközben egy 

személygépkocsi bal hátsó kereke feletti karosszériaelemet behorpasztotta és a bal hátsó 
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lámpáját kitörte, ezzel 187.000 forint kárt okozott. Ezt követően a III. rendű vádlott az épület 

bejárati ajtaját ordibálva rugdalta, annak üvegét kitörte, mellyel 13.680 forint kárt okozott.  

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

ítélje börtönbüntetésre, a III. rendű vádlottat ítélje fogházbüntetésre, valamint 

mellékbüntetésként mindkettőjüket tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a II. rendű vádlottat 

ítélje pénzbüntetésre.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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