
Tatabányai Törvényszék 

2020.02.24 – 02.28. 

2020.02.25. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kifosztás bűntette 2020.02.25. 13:00 

Az ügy lényege: 

A két budapesti nő 2017. április 21-én éjfélkor a sértett férfi komáromi lakásában szexuális 

szolgáltatás nyújtásának ígéretével jelent meg. A nők a férfit alkohollal itatták és 

„vágyfokozóként” porrá tört nyugtató hatású gyógyszert adtak neki, amit a sértett felszívott 

az orrába. A férfi emiatt rosszul lett, elájult. A vádlottak az öntudatlan állapotban lévő sértett 

lakásából eltulajdonítottak két márkás órát, játékkonzolt, gitárt, erősítőt, mobiltelefont, 

melyek együttes értéke 391.570,- forint.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás,  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.27. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
önbíráskodás bűntettének 

kísérlete 

2020.02.27. 8:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott és a sértett lakótársak voltak egy esztergomi lakásban, ahol 2019. január 2-án este 

együtt italoztak. A vádlott eközben észrevette, hogy eltűnt 10.000.- forintja, és azt feltételezte, 

hogy a sértett vette el. A férfi kérdőre vonta a sértettet, aki azt mondta, nem ő vette el, majd 

távozott a lakásból. A vádlott a sértett után ment az utcára és ököllel több alkalommal 

megütötte, követelte, hogy adja vissza a pénzét. A férfit az éppen arra járó rendőrök fékezték 

meg.  

A vádlott a pénzét később megtalálta otthonában, két ágy közé becsúszva. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott beismeri 

tettét, úgy a bíróság ítélje őt 2 év börtönbüntetésre és 4 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, 

valamint rendelje el a korábban kiszabott 2 év börtönbüntetés végrehajtását is. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.27. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zaklatás vétsége 2020.02.27. 8:00 

Az ügy lényege: 

Az Ácson élő vádlott 2018. december 25. és 2019. január 20. napja között több alkalommal 

személyük elleni erőszakos cselekmény bekövetkezésével fenyegette a közvetlen 

szomszédjában élő sértetteket. A férfi azt mondta a sértetteknek, hogy megsüti őket, megeszi 

őket vacsorára és felrobbantja a házukat. A sértettekben ez utóbbi fenyegetés azért is komoly 

félelmet keltett, mivel házfala a vádlott telekharánál helyezkedik el, valamint a vádlott az 

ingatlanok között húzódó kerítésen is át tud lépni a sértettek telkére. Ezt követően egyik 

alkalommal felemelt egy baltát, majd a baltát a kezében lóbálva rákiáltott a tőle 3-4 méter 

távolságra álló sértettre, hogy „Megdöglesz, elveszem az életedet!”. Egy másik alkalommal a 

sértettek ingatlanjának kerítésénél egy kést élezett, majd az őt figyelő sértettre kiáltott, hogy 

„Megöllek!” 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.27. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2020.02.27. 8:30 

Az ügy lényege: 

A másodrendű vádlott megegyezett az akkor házi őrizetben lévő elsőrendű vádlottal, hogy 

értékesítésre és saját fogyasztásra kannabiszt szereznek. A vételárat az elsőrendű vádlott 

biztosította. A megállapodásnak megfelelően 2018. március 20. és május 8. napja között a 

vádlottak naponta egyszer alkalmanként legalább 20 gramm kannabiszt vásároltak 2.000,-

Ft/gramm áron. A legtöbb esetben a másodrendű vádlott vette át és szállította a kábítószert 

az elsőrendű vádlotthoz, annak tatabányai lakásába, de előfordult, hogy a vádlottak szállítója 

személyesen vitte el nekik a kábítószert. A másodrendű vádlott a nála jelentkező vevőket az 

elsőrendű vádlotthoz irányította, ritkán pedig maga szolgálta ki őket. A megszerzett összesen 

legalább 1340 gramm kannabiszt 2.500,-Ft/gramm áron, grammonként 500,-Ft jogtalan 

haszonnal értékesítették. A másodrendű vádlott a közreműködéséért cserébe naponta 1 
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gramm kábítószert kapott saját fogyasztásra az elsőrendű vádlottól, illetve a kábítószerből az 

elsőrendű vádlott is fogyasztott.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.27. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2020.02.27. 8:30 

Az ügy lényege: 

A harmadrendű vádlott 2018. május 10-én megbízta a másodrendű vádlottat, hogy 

vásároljon részére marihuanát azért, hogy más személyek részére értékesítse. A másodrendű 

vádlott az elsőrendű vádlottal vette fel a kapcsolatot, aki ismeretlen személytől 230 gramm 

kábítószert vett meg, amelyet aznap délután 290.000,- Ft-ért Tatabányán, Dózsakertben adott 

át a másodrendű vádlottnak.  

A másodrendű vádlott a megvásárolt anyagból 35,4 grammot magának tett félre, a többit a 

gépjárműve utasterébe tette, és találkozót beszélt meg a harmadrendű vádlottal, hogy a 

kábítószert neki átadja. A másodrendű és a harmadrendű vádlottat a kábítószer átadása 

közben, Tatabányán egy parkolónál érte tetten a nyomozó hatóság, tőlük a kábítószert és a 

harmadrendű vádlott által vételárnak szánt 290.000,-Ft-ot lefoglalta.   

A lefoglalt kábítószer a csekély mennyiséget mintegy négyszeresen haladja meg, a jelentős 

mennyiség alsó határát nem éri el.  

A harmadrendű vádlott 2016. januárja és 2018. májusa között, rendszeresen értékesített 

kábítószert további négy személynek, amelyből 632.000,-Ft. jövedelme keletkezett.  

A vádlottak mindegyike maga is kábítószer fogyasztó, ezen kívül a harmadrendű vádlott 2018. 

március 4-én Tatabánya lakott területén belül úgy vezetett egy személygépkocsit, hogy 

szervezetében a vezetési képességére hátrányosan ható kábítószer volt. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.27. 
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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zaklatás vétsége 2020.02.27. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott és a sértett testvére között 2018. szeptember 13-án közlekedési baleset történt. 

Még aznap este a vádlott üzenetet küldött a sértettnek, amiben a testvérét kereste. A sértett 

nem válaszolt a vádlottnak, aki ettől ideges lett. A férfi másnap Messengeren fenyegető 

üzenetet írt a sértettnek, aki azt elolvasta, de nem válaszolt rá. A vádlott két nappal később, 

kora este egy esztergomi parkolóban meglátta a sértettet, megkérdezte tőle, hogy hol van a 

testvére. A sértett férfi közölte a vádlottal, hogy neki az egészhez semmi köze, hagyja őt 

békén, erre a vádlott egy autóemeléshez használatos vascsövet tartva megfenyegette a 

sértettet; „Ezzel foglak agyonverni!”. A vádlott 2018. szeptember 26-án, egy esztergomi 

bisztróból úgy rendelt pizzát, hogy külön kérte, hogy azt a futárként dolgozó sértett szállítsa 

ki.  

A sértettben a fenyegetések komoly félelmet keltettek, magánindítványát még aznap 

előterjesztette. 

 

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

fogházbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendelje el a korábban 

kiszabott 1 év börtönbüntetés végrehajtását. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.27. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rossz minőségű termék 

forgalomba hozatalának 

bűntette 

2020.02.27. 8:30 

Az ügy lényege: 

A dunaalmási székhelyű nyrt. 2013-2018. évek között propán-bután (PB) gázforgalmazással 

foglalkozott, ennek keretében külföldről különböző fajtájú PB-gázt és butángázt szerzett be, 

amit szállítmányonként 12-13 vasúti tartálykocsiból álló szerelvénnyel szállítottak a 

dunaalmási telephelyre. Ott a gázokat a tartálykocsikból átfejtették az nyrt. gáztartályaiba. A 

tartályokból a gázt a telephelyen található palacktöltő üzemben betöltötték gázpalackokba 

és azokat -feltüntetve, hogy a palackokban lévő PB gáz a Magyar Szabványnak megfelel-, az 

nyrt viszonteladók útján értékesítette. 

2013. december 9. napjától 2018. november 28. napjáig (az nyrt. felszámolásának 

elrendeléséig), így a vádbeli időszakban is, függetlenül attól, hogy voltak az nyrt.-nek más 

vezető tisztségviselői is, azt kizárólag a szlovák állampolgárságú vádlott irányította, a 

döntéseket ő hozta. A szintén általa irányított szlovákiai gázforgalmazó cégen keresztül 

érdemben csak a vádlott intézkedett a palackozásra kerülő gázok beszerzéséről, ő határozta 
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meg a beszerzendő gázfajtákat, azok mennyiségét és a beszerzés időpontját is. Minden 

szállítmányhoz minőségtanúsítványok tartoztak, amelyeket egy csehországi akkreditált 

laboratórium állított ki.  

2016-ban négy alkalommal érkezett olyan szállítmány, melyben a gázok bután-összetevője 

isobutánt, n-butánt, t-butént, n-butént, i-butént, c-butént, butint, 2-methylbutánt, 1,3-

butadiént tartalmazott. Ezen butángázok szennyezőanyagokat tartalmazó butángázoknak 

tekintendők.  

A vasúton beérkezett gázokat jellemzően a 4000 köbméteres tartályba fejtették le, ahol a 

beérkezett gázt összekeverték az abban vagy más tartályban éppen akkor rendelkezésre álló 

többi gázzal. Az nyrt. által gyártott gázelegyet a fenti tartályban készítették. A telephelyen lévő 

gáztartályokat csővezetékek kötötték össze, így függetlenül attól, hogy a telephelyre érkezett 

gázokat a vasúti tartálykocsikból éppen melyik tartályba fejtették át, adott időpontban az 

összekeveredés folytán a telephelyen lévő gáz nagy része gyakorlatilag azonos fizikai 

jellemzőkkel rendelkezett. 

2016. június és július 13. napjai között az nyrt. tartályaiból a palackokba töltött, az nyrt. által 

palackos PB-gázként forgalomba hozott gáz nem felelt meg az MSZ 1601 szabvány 

előírásainak, vagyis a forgalomba hozott gáz nem minősült PB-gáznak, rossz minőségű 

termék volt. A vádlott ezen időszakban 20.275 darab, összesen legalább 49.539.894.- forint 

értékű gázpalackot hozott forgalomba. 

Az nyrt. palackozást irányító szakemberei számos esetben jelezték a vádlottnak, hogy a 

palackokba töltött gáz minősége nem megfelelő, azonban a vádlott arra utasította őket, hogy 

a beszerzett gázokat palackozzák és azokat PB-gázként forgalomba kell hozni. A vádlott nem 

reagált a gázüzemvezető azon kérésére sem, hogy -tekintettel a gázelegy túlzottan magas 

butántartalmára- intézkedjen propánban dús gáz beszerzéséről. Az nyrt. telephelyére 2016. 

január 6. és július 29. napja között érkezett gázszállítmányok adataiból kiderül, hogy az 

átlagos butángáz-arány nem lehetett 60% alatti, mivel szinte mindegyik -35-40% körüli 

arányban butángázt tartalmazó- gázszállítmányt egy 98% körüli arányban butángázt 

tartalmazó gázszállítmány követett. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az 

ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri és lemonda tárgyaláshoz való jogáról, úgy őt a 

bíróság ítélje 6.000.000.- forint pénzbüntetésre és 3 évre tiltsa el a gazdasági társaság 

vezetője foglalkozástól. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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