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2020.11.30.  

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
Kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2020.11.30. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott az Egyesült Királyságban és Hollandiában dolgozott egy ideig, majd 2019 áprilisában 

visszaköltözött Magyarországra és alkalmi munkákból tartotta el magát. 2019 

szeptemberében a férfi jövedelme megcsappant, nem tudta fizetni az autója hitelét, ezért 

elhatározta, hogy kábítószer hollandiai beszerzéséből és annak magyarországi 

értékesítéséből tesz szert rendszeres jövedelemre. 

A vádlott kiutazott Hollandiába, ahol felkereste egy ismerősét, akitől 478.000.- forintért 

amfetamint és kokaint tartalmazó port vásárolt, amit Magyarországon -jellemzően különböző 

szórakozóhelyeken- adott el összesen 1.200.000.- forintért. A vádlott 2019 októberében ismét 

Hollandiába ment és felkereste a beszerzési forrását, akitől újból amfetamint és kokaint 

tartalmazó port, valamint 868 darab extasy tablettát vásárolt, összesen 1.491.600.- forintért. 

A megvásárolt kábítószert a vádlott Magyarországra hozta, de eladni már nem volt módja, 

mert 2019. október 29-én, az egyik tatai áruház parkolójában a rendőrök tetten érték és 

elfogták. 

A vádlottnál az elfogásakor egy marihuanát tartalmazó cigarettát is találtak, amit saját 

fogyasztásra vásárolt, a vizsgálatokból pedig kiderült, hogy az elfogását megelőzően 

amfetamint, MDA-t, MDMA-t, kokaint és marihuanát is fogyasztott. 

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

ülésen a bűnösségét beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, úgy őt a bíróság ítélje 8 

év fegyházbüntetésre és 5 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.30.  

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2020.11.30. 9:00 

Az ügy lényege: 

A biztonságos járművezetésre részben alkalmatlan vádlott, 2019. július 23-án kora este, 

derült időben, jó látási és közepes forgalmi viszonyok mellett közlekedett autójával, 

Nagyigmánd lakott területén kívül. A vádlott járművét 20-25 km/óra sebességre lassítva, a 

főútról balra szándékozott kanyarodni, azonban a kanyarodás megkezdésekor nem 

biztosított elsőbbséget a főúton vele szemben, szabályosan 85-90 km/óra sebességgel 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


közlekedő, egyenesen továbbhaladni szándékozó, a sértett által vezetett motorkerékpár 

részére. Féktávolságon belül a motorkerékpár elé kanyarodott és az első kerekének ütközött. 

Az ütközés hatására a sértett a személygépkocsi motorháztetején átesett és az árokba 

zuhant. 

A balesetben sértett 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket, többszörös töréseket, 

zúzódásokat szenvedett el. A sérülések következtében bal oldali halláscsökkenése miatt 

maradandó fogyatékossága alakult ki. 

 A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte.  

 

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

fogházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.30.  

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

bűntette 

2020.11.30. 10:30 

Az ügy lényege: 

Az egészségi szempontból járművezetésre alkalmatlan vádlott 2018. december 18.-án 

délelőtt, borult időben, jó látási és gyér forgalmi viszonyok mellett közlekedett teherautójával, 

Komárom lakott területén, egyirányú utcában lévő útkereszteződés irányába, ahol tábla 

biztosított elsőbbséget az 1-es számú főúton közlekedő járművek részére.  

A vádlott megállt az útkereszteződésben, az 1-es számú főút szélénél azzal a szándékkal, hogy 

balra kanyarodva folytatja útját, miközben a sértett kerékpárjával az 1-es főút szélén 

kialakított kerékpársávban haladt. A jelzőtábla utasítása ellenére a vádlott nem biztosított 

továbbhaladási elsőbbséget a sértett számára, és a tehergépkocsival ráhajtott az 1-es főúton 

kialakított kerékpársávra. A sértett a veszélyhelyzetet észlelte, azonban az ütközést elkerülni 

nem tudta, és a kerékpár első kerekével a tehergépkocsi bal első fellépőjének ütközött. Az 

ütközést a vádlott nem hallotta, és a tehergépkocsi holtterében történt ütközést nem látta. A 

sértett az úttestre zuhant, a tehergépkocsi bal első kereke áthaladt a felborult kerékpár első 

kerekén és rágördült a földön fekvő sértett jobb combjára, majd az úttesten fekvő sértettet 

elkezdte maga előtt tolni. A vádlott a sértett kiáltására a kanyarodást megszakította és a 

tehergépkocsit az elindulást követő 8-9,5 m-rel megállította. 

A sértett a baleset során 8 napon túl gyógyuló, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, 

melyekből már nem tudott felépülni és 2019. április 12. napján elhalálozott. 
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje 

fogházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.11.30.  

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Fegyveresen elkövetett 

önbíráskodás bűntettének 

kísérlete 

2020.11.30. 12:30 

Az ügy lényege: 

A sértett 2020. március végén a vádlottól, a komáromi lakóhelye előtt 10.000 Ft-ért 3 gramm 

kábító hatású anyagot vásárolt, azt azonban az anyag gyenge minőségére hivatkozva nem 

fizette ki.  

A vádlott 2020. április 9.-én 3 ismerősével együtt kereste fel a sértettet azzal a céllal, hogy az 

anyag ellenértékét megszerezze. A vádlott egyik ismerőse – akinek más okból szintén 

nézeteltérése volt a sértettel – az utcáról bekiabálva kihívta a sértettet. A vádlott elővette 

gépkocsijából a gáz- riasztó fegyverét, melyet a kabátja zsebébe tett, majd a sértetthez ment 

és tartozásának kiegyenlítését követelte. Heves szóváltás alakult ki a vádlott és a sértett 

között és a vita hevében a vádlott elővette a lőfegyvernek látszó gáz- riasztó fegyverét, 

amelynek a csövét a tőle 1,5-2 m-re álló sértett felsőtestére szegezte, miközben azzal 

fenyegette meg, hogyha nem fizeti ki a tartozását, lelövi őt. A sértett ettől megijedt, kérésére  

a vádlott végül elrakta a fegyverét, majd a rendőrség értesítésének kilátásba helyezésével a 

sértett távozásra szólította fel a vádlottat, aki a pénz átvétele nélkül elhagyta a helyszínt.  

 

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

előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, a bíróság 2 év 6 hónap 

börtönbüntetésre ítélje, valamint 3 évre tiltsa el a közügyektől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.12.01.  

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás vétsége 2020.12.01. 8:30 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi 2019. július 1-jén szabadult feltételes kedvezménnyel a lopás miatt rá 

kiszabott egy év szabadságvesztésből, majd 2019. augusztus 13-án reggel bement egy tatai 

ifjúsági táborba, a portáról jogosulatlanul elvette az egyik szoba kulcsát, oda bement és 

elvette a sértett pénztárcáját, benne 6.000.- forint készpénzzel, iratokkal és bankkártyával. A 

tárcát, a bankkártyát és az iratokat a vádlott egy parkban eldobta, a pénzt megtartotta. A 

vádlott egy másik szobába is bement, ahonnan egy másik sértett pénztárcájából elvett 

39.000.- forintot. 

A férfi 3 nappal később bement egy tatai gyártóüzem öltözőjébe és onnan elvette a harmadik 

sértett pénztárcáját, benne 5.000.- forinttal és az irataival. A férfi a tárcát és az iratokat az 

utcán eldobta. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.12.01.  

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Zaklatás vétsége 2020.12.01. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a nő 2020. január második felében megjelent az egyik tatabányai háziorvosi 

rendelőben és arra kérte orvosát, hogy írjon fel neki egy bizonyos gyógyszert. A sértett nem 

teljesítette a vádlott kérését, aki ezért szidni kezdte az orvost és azzal fenyegette, hogy „meg 

fogsz dögleni, majd visszajövök az élettársammal és ő majd elintéz téged” majd elhagyta a 

rendelőt. A nő február elején ismét megjelent az orvosánál, azt nehezményezte, hogy szerinte 

a sértett nem látja el őt megfelelően, majd ismét megfenyegette a férfit. A sértett ekkor 

felszólította a nőt, hogy hagyja el a rendelőt, a vádlott kiment a váróterembe, ahol tovább 

folytatta a sértett szidalmazását, majd megpróbált visszamenni a rendelőbe, de a sértett 

kivezette onnan. 

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

próbára. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.12.02.  
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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Garázdaság vétsége 2020.12.02. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2018. július 9-én a Bécsből Budapestre tartó vonaton utazott. Mivel a férfi érvényes 

menetjeggyel nem rendelkezett, ezért az ellenőrzés elkerülése érdekében a szerelvény 

mosdó helyiségébe zárkózott. A jegyvizsgálást végzők észlelték a hosszabb ideje zárt mosdót, 

ezért a kabin ajtaját kinyitották. A vádlott megtagadta a személyazonosságának igazolását, 

amikor pedig felszólították a vonat elhagyására agresszív lett és a jegyvizsgálókat hangosan, 

trágár kifejezésekkel szidni kezdte, veréssel fenyegette őket, majd öklével a vonat oldalát 

kezdte ütni. 

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

fogházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.12.04. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2020.12.04. 11:00 

Az ügy lényege: 

Az elsőrendű és a másodrendű vádlottak, 2019. október elején egy esztergomi múzeum által 

bérelt raktárhelyiségbe a lakatpánt eltávolításával behatoltak és onnan régészeti leleteket, 

valamint azok tárolására szolgáló polcrendszereket vittek magukkal, összesen 287.452 Ft 

értékben. 

A vádlottak által eltulajdonított tárgyakból lefoglalással 125.382 Ft megtérült. A le nem foglalt 

polcokat a másodrendű vádlott értékesítette, az ebből származó bevételt elköltötte. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy az Esztergomi Járásbíróság az 

elsőrendű vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre, a II. rendű vádlottat elzárásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.12.04.  
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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Súlyos testi sértés 

bűntettének kísérlete 

2020.12.04. 11:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2019. március 31.-én egy hölgy ismerőse meghívására megjelent egy esztergomi 

szálló kerthelyiségében, ahol a sértett egy 10-15 fős társasággal bográcsozott. A vádlott 

erősen ittas állapotban kötekedett, provokálta a jelenlévőket, majd rövid időre távozva és 

ismét visszatérve a hátrahagyott pálinkáját kérte számon.  

Mivel a vádlott egyre erőszakosabbá vált, a sértett megpróbálta őt csitítani és bekísérni a 

szállóra, azonban a vádlott hirtelen szembefordult a sértettel és 3-4 alkalommal ököllel fejen 

ütötte. Kölcsönös dulakodás alakult ki közöttük, melynek egy harmadik személy vetett véget, 

aki a sértett segítségére sietve a vádlottat lefogta. 

A sértett a bántalmazás következtében több sérülést szenvedett, járomcsontja felett bőrpír 

és duzzanat, jobb karján zúzódások keletkeztek, jobb szemhéja duzzadttá vált, kötőhártyája 

bevérzett. Ez utóbbi bántalmazás esetében a 8 napon túl gyógyuló szemsérülés és 

orrcsonttörés keletkezésének lehetősége is fennállt. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. A bíróság 2020. augusztus 6-án tárgyalás mellőzésével, 

büntetővégzésben 1 év -4 évre felfüggesztett- börtönbüntetést szabott ki a vádlottal 

szemben, a végzés azonban nem emelkedett jogerőre, mert annak kézbesítése nem vezetett 

eredményre, ezért tárgyalás tartására kerül sor. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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