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Közokirat hamisítás 

bűntette 

2020.12.15. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádlottat 2019. január 22-én az M1-es autópályán közúti ellenőrzés alá vonták. A férfinél 

személyazonosításra alkalmas okmány nem volt, ezért az adatait bediktálás alapján 

rögzítették, aminek során az őt igazoltató rendőröknek magát valótlanul más személynek 

adta ki és az ő adatait (születési hely és idő) adta meg. Tekintettel arra, hogy a bediktált adatok 

egyeztek a nyilvántartásban szereplőkkel, de azok fényképet nem tartalmaztak, a vádlottat a 

járőrök a hivatalos helyiségükbe előállították. Az újabb egyeztetések során ismét 

megerősítést nyert, hogy a vádlott által bediktált adatok a valóságnak megfelelnek, így az 

előállítás végrehajtásáról készült rendőri jelentésbe valótlanul az került, hogy a bediktált 

személlyel szemben volt rendőri intézkedés, illetve a vádlott az erről készült igazolást és a 

szabálysértést tudomásul vevő nyilatkozatot is a bediktált személy nevében írta alá. 

A közúti ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a bediktált személy nem rendelkezik 

érvényes jogosítvánnyal, az autó műszaki érvényessége lejárt és azt a forgalomból 

ideiglenesen kivonták, erre tekintettel vele szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést 

tett, a feljelentés alapján a Nyíregyházi Rendőrkapitányság a férfit jogerősen 110.000.- forint 

pénzbírsággal sújtotta és 6 hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől. 

A vádlott a hamis adatok bediktálásával közreműködött abban, hogy a rendőri szervek által 

készített, a szabálysértési eljárás menetébe illeszkedő közokiratokba a saját neve és adatai 

helyett valótlanul egy másik férfi adatai kerüljenek, tudva arról, hogy ezzel a férfi ellen 

szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor. 

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

a bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 1 év börtönbüntetésre és 

ugyanennyi időre tiltsa el a közügyektől, valamint rendelje el egy korábbi felfüggesztett 

börtönbüntetés végrehajtását. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2020.12.15. 10:00 
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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 

gramm kábítószert kapott saját fogyasztásra az elsőrendű vádlottól, illetve a kábítószerből az 

elsőrendű vádlott is fogyasztott.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Csalás bűntette 2020.12.15. 10:30 

Az ügy lényege: 

A büntetett előéletű elsőrendű vádlott, valamint a vele szerelmi kapcsolatban álló 

másodrendű vádlott megélhetésüket oly módon kívánták biztosítani, hogy 2018. december 

és 2019. január hónapban az országban több helyen gépkocsikat béreltek, melyeket azután 

jogtalanul értékesítettek, ezzel jelentős kárt okozva a sértetteknek. 

Ugyanezen időszakban több hotelben is megszálltak, éttermi szolgáltatásokat vettek igénybe, 

majd fizetés nélkül távoztak. 2018. december 28. napján egy komáromi hotelben foglaltak 5 

éjszakára szállást, majd a 4. éjszaka után, az ellenérték megtérítése nélkül távoztak onnan. A 

vádlottaknak nem volt pénze a szálloda által nyújtott szolgáltatás kifizetésére, a sértettet 

tévedésbe ejtették és ezen cselekményükkel 128.000,- forint kárt okoztak. 

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

esetében, halmazati büntetésül végrehajtandó börtönbüntetést szabjon ki, tiltsa el a 

közügyek gyakorlásától, valamint 560.000,- forint összegben vagyonelkobzást rendeljen el. A 

másodrendű vádlottnál halmazati büntetésként felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, 

valamint 410.000,- forint összegben vagyonelkobzást indítványozott. 

 dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Információ: 
dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Halált okozó testi sértés 

bűntette 

2020.12.16. 08:00 

Az ügy lényege: 

Az ittas állapotban lévő, büntetett előéletű vádlott és a társaságában tartózkodó férfi 2019. 

október 20-án éjjel egy tatabányai töltőállomás boltjában azon vitatkozott, hogy vegyenek-e 

még sört, illetve a vádlott a férfinek a tankolás árát fizesse ki. Ugyanitt tartózkodott az erősen 

ittas sértett, aki a vitatkozókhoz lépve viccesen megkérdezte, hogy „Tele a tank?” Az ittasan 

általában agresszíven viselkedő vádlott ezen a kérdésen feldühödött, őt a kúton dolgozó 

hölgy próbálta nyugtatni, illetve a vele lévő férfi igyekezett a vádlott és a sértett közé állni, 

miközben a sértett is mentegetőzött, hogy nem akart „beszólni”. 

A vádlott a közte és a sértett között álló férfi válla mellett átnyúlva, ököllel állon ütötte a 

sértettet, aki az ütés következtében, ittaságából eredően tehetetlenül hanyatt esett és a fejét 

a bolt kemény, kő járólapjába ütötte. 

A vádlott ezután kifizette az őt terhelő számlát, majd segítségnyújtás nélkül távozott. A sértett 

a fejét ért sérülés következtében elhalálozott. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a vádlottat a bíróság 5 év 

börtönbüntetésre ítélje és 5 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

dr. Rácz Vanda - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

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

