
Tatabányai Törvényszék 

2023.03.06.-03.10. 
 
 
2023.03.06. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
járművezetés az eltiltás 

hatálya alatt bűntette és 

más bűncselekmények 

2023.03.06  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottat a bíróság eltiltotta a járművezetéstől, ennek ellenére 2021. 

július 26-án késő este Esztergomban gépkocsit vezetett. A férfi a járművezetés előtt alkoholt 

és amfetamint fogyasztott, a gépkocsira egy ismeretlen személytől megszerzett, cseh 

honosságú rendszámot szerelt fel.  

A vádlott a járművezetés során észrevett egy rendőrautót, menekülni kezdett, az őt követő 

rendőrautó hang- és fényjelzéseire nem állt meg. A férfi a járművel Esztergomból a 117-es 

útra, majd Táton keresztül Tokodaltáróra hajtott. A Gyár utcát és a vasúti síneket elválasztó 

betonkorlátnak ütközött, melynek következtében az autó üzemképtelenné vált, ezért a 

vádlott és az egyik utasa kiszállt az autóból és elszaladt, azonban a rendőrök rövid időn 

belül elfogták.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával, új 

szakértő bevonásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.06. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

előkészületének bűntette 

2023.03.06.  11:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2021. július közepén, egy internetes oldalról 300 gramm tömegű 

amfetamint rendelt azzal a szándékkal, hogy azt 300.000 forintért tovább értékesíti. A 

vádlott 2021. július 28-án a kézbesítőtől átvette az általa megrendelt kábítószert tartalmazó 

küldeményt, azonban továbbadni már nem tudta, mert az átvételt követően a vádlottat a 

tatai lakása lépcsőházában rendőri intézkedés alá vonták, s ennek során megtalálták nála a 

kábítószert. 
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A vádlott szervezetében a vele szemben foganatosított rendőri intézkedés alkalmával 

kábítószer volt, mivel a vádlott az intézkedést megelőzően, ismeretlen körülmények között 

marihuánás cigarettát szerzett meg, melyet elfogyasztott. 

Megjegyzés: Ítélethirdetés.  

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.07. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2023.03.07.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi független biztosításközvetítőként megbízotti jogviszonnyal 

rendelkezett egy brókercégnél, illetve 2010. szeptember 3. napjától 2018. július 10. napjáig 

egy Kft. ügyvezetőjeként állt a brókercéggel szerződéses jogviszonyban.  

A vádlott az ügyfeleknek olajba, illetve devizakereskedésbe való befektetések révén magas 

hozamot ígért, ezzel a sértetteket meggyőzte, hogy a pénzüket átadják neki azért, hogy az 

általa ajánlott kedvező hozamú ügyletekbe fektesse be, majd a szerződés lejártakor a pénzt 

a hozammal együtt fizesse vissza nekik. A férfi az első pénzátvételt követően a sértettek 

többségét sikeresen meggyőzte arról, hogy a befektetett tőkét és annak hozamát ne kérjék 

vissza, hanem azt újra fektessék be. A vádlott a sértettektől átvett pénzt nem fektette be, a 

befektetésekre módja sem volt, az eleve nem állt szándékában. A vádlott a sértettektől 

átvett pénzt a saját céljaira fordította, illetve az újabb sértettek befizetéseiből teljesített 

visszafizetést a korábbi ügyletek sértettjeinek.  

Amikor a sértettek a pénzük, illetve a hozam kifizetését kérték, a férfi valótlan indokokra 

hivatkozva halogatta a kifizetést, több sértettnek azt állította, hogy külföldi tárgyalás miatt 

nem tud intézkedni, az európai uniós szabályok nehezítik a kifizetést, illetve a 

pénzmosással, és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos 

szabályokra hivatkozott. 

A csaló férfi a 68 sértett közül egy kisbéri férfinek 35.760.000 forint, egy másik kisbéri 

férfinek 39.000.000 forint, egy budapesti férfinek 36.000.000 forint, egy komáromi férfinak 

15.000.000 forint kárt okozott. A 67 sértettnek okozott kár közel félmilliárd forint. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.08. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

2023.03.08.  08:30 

Az ügy lényege: 

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

években a vádlott betegsége miatt pszichiátriai kezelés alatt állt, azonban a gyógyszerek 

szedését abbahagyta. 2021. áprilisától a vádlott magatartása megváltozott, egyre 

agresszívebbé vált, dühkitörések, furcsa viselkedés jellemezte, 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 

sértett távozni akart a vádlottól, ezért őt egy fanyélre zsinórral felerősített fagolyóval 

homlokon ütötte, majd a lábát alóla kirúgta, melynek következtében a sértett elesett és 

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, a kulcsot elvette, a nőt napokig munkába 

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

bilincselte, és 15-20 percen keresztül nem engedte el. A másik sértettet szintén az asztal 

lábához bilincselte, 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 
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2023.03.08. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
rablás bűntette 2023.03.08.  09:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és a 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 – a sértettet arcon ütötte, majd nadrágjának zsebéből 

kivett 190.000 forint készpénzt. A sértett visszakérte a pénzt, mire az I. rendű vádlott ismét 

arcon ütötte. Az I. rendű vádlott a pénzt odaadta a bűncselekmény elkövetésében közre 

nem működő, azonban arról percekkel később tudomást szerző II. rendű vádlottnak, aki a 

pénz egy közeli bokorban elrejtette, amit később közösen elköltöttek.  

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 

lámpáját kitörte, ezzel 187.000 forint kárt okozott. Ezt követően az épület bejárati ajtaját 

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

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.08. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2023.03.08.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a két adóellenőr 2021. szeptember 02-án az esztergomi büfénél két 

alkoholmentes sört vásárolt, melyet kifizettek. A büfét üzemeltető férfi nem adott adóügyi 
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bizonylatot, nyugtaadási szándékát sem jelezte, ezért az adóellenőrök felmutatták a 

szolgálati igazolványaikat és közölték, hogy adóellenőrzést kívánnak lefolytatni. A vádlott 

ekkor üvöltözni kezdett, az adóellenőröket a helyszín elhagyására szólította fel, illetve 

megöléssel fenyegette őket. 

Ezt követően a férfi az egyik ellenőrt a vállánál több alkalommal meglökte, ezért az 

ellenőrök elmenekültek a helyszínről. A vádlott gépjárműbe ült, nagy sebességgel követte az 

adóellenőröket, akik ezután kértek rendőri segítséget.  

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

felfüggesztett börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.09. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer birtoklásának 

bűntette 

2023.03.09.  08:30 

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 

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, melyek 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 
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mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


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

keresőkutya igénybevételével – megtalálták és lefoglalták a vádlott által a hangfalakban 

elrejtett 99 doboz Narketant, melynek ketamin tartalma 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: Tárgyalás, melyen a vádlott kihallgatása, tanúvallomások ismertetése, 

esetlegesen perbeszédek várhatók. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.09. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
közokirat-hamisítás 

bűntette 

2023.03.09.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a II. rendű vádlott a saját és barátai, a III. rendű és a IV. rendű vádlottak 

személyes adatait előzetes megbeszélésük alapján átadta az I. rendű vádlott részére azért, 

hogy a SARS-COV-2 koronavírus elleni védettséget igazoló védettségi igazolványt, oltás 

felvétele nélkül megkapják.  

Az I. rendű vádlott a II. rendű vádlottól kapott személyes adatokat az Elektronikus 

Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerben jogtalanul, a háziorvos tudta és 

beleegyezése nélkül, a belépési kódját felhasználva rögzítette.  

Fentiek alapján a vádlottaknál 2021. május 08. és 2021. június 09. napján Sinopharm 

Covid19 vakcina felvétele lett valótlanul rögzítve oly módon, hogy a vádlottak védőoltásban 

nem részesültek, így a fenti személyek jogosulatlanul szereztek védettségi igazolványt. 

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

pénzbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.10. 
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TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Felfegyverkezve elkövetett 

önbíráskodás bűntette 

2023.03.10.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2022. április 14-én 01 óra 20 perc körüli időpontban megjelent 

ismerőse kocsi lakásánál, ahol hangosan dörömbölt a bejárati ajtón. Amikor a sértett ajtót 

nyitott, a vádlott kiabálva, a sértettet szidalmazva belépett a lakásba, fenyegetőn elindult a 

sértett felé és a magával vitt bottal ráütött a konyhaszekrény munkalapjára, miközben azt 

követelte a sértettől, hogy adjon át neki 15.000 forintot. 

A sértett próbálta csitítani a gyanúsítottat, kérte, hogy ne kiabáljon, hiszen a lakásban 

alszanak a kiskorú gyermekei. A gyanúsított ekkor a sértetett és a gyermekeit agyonütéssel 

fenyegette. 

A sértett e fenyegetés hatására 7.000 forint készpénzt adott át a vádlottnak, aki ezzel nem 

elégedett meg, további pénzt követelt, miközben a bottal előbb fenyegetni, majd ütni kezdte 

a sértettet.  A sértett nem tudott több pénzt adni, a vádlott ekkor festéket követelt, de a 

színe nem tetszett neki, ezért a festékes vödröket szétverte. Ezt követően további értékeket 

követelve a bottal ütötte a sértettet, aki a bántalmazás következtében eszméletét vesztette. 

A vádlott 2021. december 16-án úgy vezetett személygépkocsit Kocs területén, hogy előtte 

kábítószert fogyasztott, a vezetés közben bódult állapotban volt.  

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendelje el a Komáromi 

Járásbíróság által – súlyos testi sértés bűntette ügyében - kiszabott 1 év, végrehajtásában 2 

év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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