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Kifosztás bűntette 2019.09.02. 12:30 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2018. március 22-én Oroszlányban, egy munkásszálláson ismerősét látogatta meg. 

A szállón találkozott a sértett férfival, aki a bankkártyáját és az ahhoz tartozó PIN kódot egy 

harmadik személynek adta át pénzfelvételi megbízással. A vádlott jelen volt, amikor a 

harmadik személy a bankkártyát és a PIN kódot tartalmazó papírt a sértettnek visszaadta. Az 

erősen ittas állapotban lévő sértett 19 óra 20 perc körül a szálló bejárata mellett ült, többször 

megpróbált felállni, de mindannyiszor visszaesett. A vádlott a sértett védekezésre képtelen 

állapotát arra használta ki, hogy annak zsebébe nyúlt, kivette a pénztárcáját, és az abban lévő 

10.000,-Ft. készpénzt eltulajdonította. A vádlott a tárcából kivette a bankkártyát és a PIN 

kódot tartalmazó papírt is, majd fél órával később egy automatából 46.000,- Ft készpénzt vett 

fel a sértett bankszámlájáról. 

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

börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra és 56.000.- forint összegű vagyonelkobzásra ítélje, 

továbbá rendelje el a vádlottal szemben korábban, hamis vád bűntette miatt kiszabott 6 

hónap szabadságvesztés végrehajtását. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Közlekedés biztonsága 

elleni bűntett 

2019.09.02. 13:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2018. szeptember 3-án reggel autózott Tatabányán, a Környei úton Környe felől 

Tatabánya központjának irányába. A vádlott nem fokozott óvatossággal közelítette meg a 

Tatabánya-Oroszlány állomások között kiépített vasútvonal és a Környei út 

kereszteződésében kialakított fénysorompóval biztosított vasúti átjárót, ezért nem vette 

észre, hogy a fénysorompó piros jelzést ad. Mindeközben a vasúti átjáróhoz ért a Környe 

irányából Tatabánya felé, körülbelül 50 utassal szabályosan közlekedő személyvonat. A 
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mozdonyvezető észlelte a vádlott által vezetett személygépkocsit, gyorsfékezést 

kezdeményezett, azonban a vonat elejének jobb oldali részével a vádlott által vezetett 

személygépkocsi bal oldali hátsó részének ütközött. Figyelemmel arra, hogy a 

mozdonyvezető a baleset elhárítása érdekében gyorsfékezésre kényszerült, fennállt – a 

vasúti közlekedési ágazat vonatkozásában – más, vagy mások életét, vagy testi épségét sértő 

baleset bekövetkezésének reális veszélye. 

A baleset miatt nem közlekedett három személyvonat, illetve vonatpótló autóbuszok 

szállították az utasokat. A vonatközlekedés a vasúti szakaszon 9 óra 30 perckor állt helyre. A 

vonatpótló autóbuszok igénybevétele miatt a vasúttársaságnak 34.386,- Ft kára keletkezett.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés.  

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.09.04. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
Kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2019.09.04. 08:00 

Az ügy lényege:  

Az elsőrendű vádlott 2017 júniusában a másodrendű, a harmadrendű és a negyedrendű 

vádlottal megállapodott abban, hogy az elsőrendű vádlott által ismeretlen helyről beszerzett 

kábítószert a másodrendű vádlott továbbszállítja a negyedrendű és harmadrendű vádlottnak 

azért, hogy ők azokat tovább értékesítsék kábítószer fogyasztóknak. Ennek megfelelően az 

elsőrendű vádlott ismeretlen személytől beszerezte a kábítószert, majd abból 2017 júliusa és 

2017 novembere között havonta legalább 300 grammot átadott a másodrendű vádlottnak, 

aki a megbeszéltek szerint továbbszállította. Az ötödrendű vádlott a harmadrendű vádlottól 

több alkalommal vásárolt kábítószert Esztergomban azzal a céllal, hogy azt tovább értékesítse 

kábítószer fogyasztóknak Táton és Esztergomban. A hatodrendű vádlott segített az 

értékesítésben az ötödrendű vádlottnak. 

Az elsőrendű és a harmadrendű vádlott a kábítószer kereskedéssel fejenként összesen több 

mint 2.5 millió forint jogtalan haszonra tett szert. A negyedrendű vádlott 1.270.000 forint 

jogtalan haszonra tett szert. Az ötödrendű vádlott 281.750 forint, a hatodrendű vádlott 

136.250 forint jogtalan haszonra tett szert. 

Megjegyzés: A tárgyaláson perbeszédek várhatók. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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2019.09.05. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kábítószer birtoklásának 

bűntette 

2019.09.05. 11:00 

Az ügy lényege:  

Az elsőrendű vádlott 2018. január 23-án Szlovákiában amfetamint vásárolt, azt 

elfogyasztotta, majd 2018. január 26-án este Komáromban a Rákóczi rakparton autóval 

közlekedett úgy, hogy szervezetében a vezetési képességére hátrányosan ható kábítószer 

volt, ekkor őt rendőrjárőrök ellenőrzés alá vonták, a vezetői engedélyét elvették.  

A férfi vádlott 2018. január 28-án ismét kábítószert szerzett be, azt elfogyasztotta, majd 

aznap este, ismét bódult állapotban személygépkocsival Komáromban közlekedett, a 

gépjárműben ült a barátnője (a másodrendű vádlott) is.  

Az elsőrendű vádlott észlelte, hogy rendőrautó megy utánuk, ezért a másodrendű 

vádlottnak átadta a nála lévő kábítószert tartalmazó fecskendőt azért, hogy a barátnője azt 

rejtse el. A másodrendű vádlott a fecskendőt a melltartója pántjánál helyzete el, de a 

rendőrök megtalálták és lefoglalták. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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