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2023.03.14. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 
bűntette 

2023.03.14.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a tatabányai lakásban együtt élő I. rendű vádlott és az élettársa, a II. rendű 

vádlott 2021. szeptember 16. napján történt elfogásukat megelőző mintegy három hónapban 

Tatabánya területén kábítószer tartalmú anyagot - marihuánát - értékesítettek ismerőseik 

részére rendszeres haszonszerzés céljából. Ezen tevékenységükhöz csatlakozott a 2021. 

szeptember 16. napján történt elfogását megelőzően mintegy másfél hónappal az I. rendű 

vádlott fia, a lakásba szintén beköltöző III. rendű vádlott is.  

A kábítószer eladásából származó jogtalan bevételüket a vádlottak közös megélhetésük és 

kábítószer-fogyasztó életmódjuk fedezésére együtt használták fel. Az eladásra és részben saját 

fogyasztásukra szánt marihuána beszerzése érdekében a fenti időszakban az I. rendű vádlott 

rendszeresen utazott Budapestre, ahol ismeretlen személytől legalább három alkalommal 

vásárolt közös pénzükből alkalmanként legalább 50-50 gramm, összesen legalább 150 gramm 

marihuánát. A marihuána beszerzésében egy alkalommal a III. rendű vádlott is részt vett. 

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

végrehajtandó szabadságvesztésre, valamint mellékbüntetésként a közügyek gyakorlásától 

eltiltásra. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.14. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás bűntette 2023.03.14. 10:00 

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.  
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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 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.03.14. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 
bűntette és más 
bűncselekmények 

2023.03.14.  13:00 

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 
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2023.03.16. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
költségvetési csalás 
bűntette 

2023.03.16.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a tatabányai vádlott 2016-2020. évek között egy közösségi oldalon 

rendszeresen, heti több alkalommal értékesített ruházati termékeket, cipőket 

magánszemélyeknek, amely bevételeit a benyújtott személyi jövedelemadó bevallásokon nem 

tüntette fel, az értékesítésekből keletkező jövedelem alapján az egészségügyi hozzájárulási adó, 

szociális hozzájárulási adó és - a 2015. évben történt alanyi adómentesség értékhatárának 

átlépését követően - a 2016. évtől általános forgalmi adó bevallási kötelezettségének nem tett 

eleget. A vádlottat a 2016-2020. évben üzletszerűen végzett ingó értékesítés vonatkozásában 

összesen 8.156.479 forint adó és járulékbevallási kötelezettség terhelte. A vádlott 2017. évre 

nézve nem tett szja bevallást – az üzletszerűen végzett ingó értékesítései bevételeiről nem adott 

számot, a benyújtott adóbevallások valótlan tartalmúak voltak.  

A vádlott a bevallani elmulasztott adók és járulékok összegeire figyelemmel összesen 

33.908.479 forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és 33.908.479 forint értékben rendeljen el 

vagyonelkobzást. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
 
2023.03.16. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés bűntette 

2023.03.16.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a két, jogerős szabadságvesztést töltő férfi – az I. rendű és a II. rendű vádlott – 

elhatározta, hogy új pszichoaktív anyagokat fognak értékesíteni és e tevékenységbe bevonják 

hozzátartozóikat, az I. rendű vádlott élettársát, a III. rendű vádlottat, valamint a II. rendű vádlott 

édesanyját, a IV. rendű vádlottat. 

Az I. rendű vádlott a börtönben az interneten rendelt a Távol-Keletről, Kínából és Hong-Kongból 

új pszichoaktív anyagot, amelyet az ő felhívására az élettársa a szlovákiai postákon felvett, majd 

Magyarországra behozta, és több hazai címre feladta, illetve a IV. rendű vádlottnak továbbította. 

A nő a csomagok kézhezvételét követően az anyagot tovább osztotta, és a fia által megadott 

címekre, illetve a büntetés-végrehajtási intézetekbe is eljuttatta. A büntetés-végrehajtási 

intézetekbe való bejuttatás egyik módja volt az, hogy az anyagot alkoholban, sebbenzinben, 
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illetőleg acetonban feloldotta, majd az így létrejött oldatot újságlapokba itatta, és a szárítást 

követően az újságlapokat postai úton küldte be a címzettek részére.  

A vádirat szerint az V. rendű vádlott a csekély mennyiség felső határát meghaladó új 

pszichoaktív anyagot vásárolt a IV. rendű vádlottól, a vásárlásnál pedig jelen volt a VI. rendű 

vádlott is. A nyomozó hatóság 2020. június 20-án Majk közelében ellenőrizte a VI. rendű vádlott 

által vezetett gépkocsit, és a vásárolt anyagot a kesztyűtartóban megtalálták, lefoglalták.  

A VII. rendű vádlott nő 2019. október és 2020. szeptember 30. között legkevesebb 27 

alkalommal vásárolt kábító hatású anyagot, amelynek ellenértékét a IV. rendű vádlott 

rendelkezése alatt álló bankszámlára utalta.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az I., III., IV. és V. rendű 

vádlottakat ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a II. rendű vádlottat ítélje 

fegyházbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a VI. és VII. rendű vádlottakat ítélje 

felfüggesztett börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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