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J. N. Rablás bűntette és más 
bűncselekmény 

2018.05.10. 8.00

Az ügy lényege: 
A  munkaviszonnyal  és  rendszeres,  megélhetést  biztosító  jövedelemmel  nem
rendelkező  J.  N.  2017.  április  09.  napja  és  2017.  június  02.  napja  között,
rendszeres haszonszerzésre törekedve, üzletszerűen, Tatabánya területén több
embert  is  kirabolt.
A vádlott egy alkalommal Tatabányán a járdát sepregető 94 éves védekezésre
képtelen sértettet hátulról megközelítette, befogta a száját, majd lefogta, a földre
vitte őt és kitépte a sértett füleiből 16.000,-Ft értékű arany fülbevalóját,  majd
elszaladt  a  helyszínről.
J.  N.  vádlott  egy  másik  alkalommal  az  egyik  tatabányai  buszmegállóban  –
kihasználva H. F.né sértett figyelmetlenségét, aki a táskáját maga mellé helyezte
a padra-  eltulajdonította  a  sértett  táskáját,  benne  összesen  22.352,-  forintnyi
értékkel.  
J. N. vádlott egy következő alkalommal a Tatabányán nyitott állapotban parkoló,
O.F.  sértett  tulajdonát  képező  gépjármű  csomagterét  kinyitotta,  a  sértett
tulajdonát képező benne található értékeket a csomagtartóból kivette és az autó
közvetlen közelébe helyezte el őket. A bűncselekmény elkövetési értéke 28.100,-
Ft.
A  vádlott  ezt  követően  néhány  métert  gurult  a  gépjárművel.  M.  F.  kutyája
ugatása  miatt  kiment  az  utcára  és  látta,  hogy  a  vádlott  szomszédja
gépkocsijában ül  és  megkérdezte  tőle,  hogy mit  keres  ott.  A  vádlott  ekkor  a
bűncselekmény  során  az  O.  F.  sértett  gépkocsijából  eltulajdonított  tárgyakat
hátrahagyva  elmenekült  a  helyszínről.
A  vádlott  egy  másik  alkalommal  Tatabányán  az  éppen  vizelő  S.  I.  63  éves,
kerekesszékkel közlekedő, mozgáskorlátozott személy nadrágjának farzsebéből
kivette a sértett pénztárcáját, majd elszaladt. A pénztárcában a sértett iratai és
41.000,-Ft  készpénze  volt.
A vádlott 2017. május 13. napján Tatabányán meglátott egy lezáratlan állapotban
hagyott,  K.  Zs.  sértett  tulajdonát képező kerékpárt  (értéke 15.000,-Ft),  melyet
eltulajdonított.  Nem  sokkal  később  találkozott  egy  a  nyomozás  során
ismeretlenül maradt személlyel, akinek 1.500,-Ft-ért eladta a kerékpárt.

Megjegyzés: Első tárgyalás, melyen a vádlott és tanúk meghallgatása várható.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
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17.B.331/2016. M.  M.  Cs.  és  2
társa

jelentős  mennyiségű
kábítószerre  elkövetett
kábítószer-kereskedelem
bűntette és más bcs.

2018.05.11. 8.00

Az ügy lényege: 
I.r. vádlott 2014. nyara és 2015. 07. 23. napja között a lakóhelyén por állagú,
amfetamin  kábítószert  értékesített  rendszeresen  állandó  vevőköre  részére
2.000-2.500,-Ft/gramm áron, 2015. májusától pedig testvérét, a II.r. vádlottat is
megkérte  arra,  hogy amikor  ő nem tartózkodik  otthon,  a vevőinek adja  át a
megvásárolni  kívánt  mennyiséget.  
I.r.  vádlott a tovább értékesített  kábítószert minden esetben 1.700,-Ft/gramm
vételáron  szerezte  be.  
I.r.  vádlott  2015.  07.  22-én,  állandó  kábítószer  értékesítőjétől  118,2  gramm
kábítószert vásárolt meg 100.000,-Ft-ért annak érdekében, hogy annak kisebb
részét elfogyassza, nagyobb részét a kialakult vevőköre részére értékesítse. A
kábítószert  a  vádlott  a  családi  háza  konyhájában  lévő  hűtőszekrénye
fagyasztójában rejtette el,  amelyet a nyomozó hatóság a 2015. 07. 23.napján
tartott  házkutatás  során  lefoglalt.  
II.r. vádlott 2015. májusa és 2015. 07. 23. napja között bekapcsolódott I.r. vádlott
által folytatott kábítószer-kereskedői tevékenységbe. I.r. vádlott 2015. 07. 23-án
a kora esti órákban felhívta III.r. vádlottat annak érdekében, hogy aznap este 22
órára kábítószer vásárlás céljából találkozót beszéljen meg vele. A III.r. vádott a
találkozóba  beleegyezett.  III.r.  vádlott  megjelent  a  találkozó  helyén  a
nadrágjának oldalsó zsebében elhelyezett, 101,17 gramm amfetamin tartalmú
kábítószerrel a célból, hogy azt I.r. vádlott részére ellenérték fejében átadja. III.r.
vádlottat a rendőrség munkatársai a megbeszélt találka helyen intézkedés alá
vonták, a kábítószert tőle lefoglalták, majd előállították a rendőrkapitányságra. 
A  lefoglalt  kábítószer  meghaladja  a  jelentős  mennyiség  felső  határát,
azonban nem éri el a különösen jelentős mennyiség alsó határát.

Megjegyzés: A tárgyaláson ítélet várható.
Információ: Sós Réka – sajtótitkár
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