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Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2021.06.14. 08:30 

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. 

   

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.06.14. 09:00 

Az ügy lényege: 
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A vádirat szerint az egyéni vállalkozóként dolgozó dorogi férfi munkaviszonyban alkalmazott 

egy férfit, akivel 2018. tavaszán megállapodott abban, hogy az amfetamin beszerzését 

finanszírozza, az alkalmazott a kábítószert megvásárolja, majd értékesíti, a hasznon pedig 

osztoznak. Az alkalmazott férfi az így beszerzett kábítószert további kilenc fogyasztónak 

értékesítette. Az egyéni vállalkozó férfi 2018. áprilisától 2019. márciusáig kábítószer 

értékesítéséből 1.100.000 forintra tett szert. Az így értékesített kábítószer a csekély 

mennyiség felső határának 1200 %-a, a jelentős mennyiség alsó határának 60 %-a. 

Az értékesítésbe további személyek is bekapcsolódtak, ketten gépkocsival szállították a 

kábítószert a megadott helyszínekre, az egyik férfi a kiszállított kábítószer árán felül 500 

forintot számolt fel az értékesítés során, a másik sofőr az értékesített kábítószer vételárából 

kapott díjazást megbízójától.  

A két férfi 2019. februárjától közösen, azonos forrásból szerzett be nagyobb mennyiségű, 

alacsonyabb árú kábítószert, majd azt vevőkörük számára eladták, a fogyasztókat egymáshoz 

irányították. 

Az egyik férfi élettársa is több alkalommal jelen volt a kábítószerek átadásánál, a 

telefonhívásokat fogadta, a megrendeléseket közvetítette, valamint adminisztrálta a 

folyamatot. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.06.14. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
zaklatás vétsége 2021.06.14. 11:30 

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 Esztergomban gépkocsijával követte a sértettet, aki egy 

ételszállító gépkocsival közlekedett. A vádlott több alkalommal intett a sértettnek, hogy álljon 

meg, aki ennek nem tett eleget, majd a vádlott a sértett elé vágott és így igyekezett megállásra 

kényszeríteni. A sértett ezt követően több vezetési manővert alkalmazva hagyta el a vádlottat. 
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A vádlott szintén ezen a napon 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: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.06.15. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
önbíráskodás bűntette 2021.06.15. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértettnek tartozása volt a vádlottak felé és a tartozás kiegyenlítésére 

kábítószert ígért, azonban ehelyett egy MSM nevű anyagot adott át részükre. A vádlottak 

emiatt úgy döntöttek, hogy a sértettet „megleckéztetik”, követelésük érvényesítése 

érdekében megverik.  

A vádlottak 2020. július 19-én az esti órákban rávették a sértettet, hogy autóval menjen velük 

a Komárom határában lévő földútra. A másod- és a harmadrendű vádlott a gépkocsiból 

kihúzta a sértettet, akit testszerte ütlegeltek és 10.000 forintot, valamint egy telefont 

követeltek tőle. Eközben az elsőrendű vádlott nő a telefonjával rögzítette az eseményeket és 

azt mondta a sértettnek, hogy „könyörögj az életedért!”, valamint a társait bíztatta. A két férfi 

egy gödörbe nyomta sértettet, akinek a szájába trágyát és a sértett által előzőleg adott fehér 

port töltötték, majd nagy erővel, testszerte megütötték, megrugdosták, melynek 

következtében a sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okoztak, illetve a szemtájékot 

ért behatás alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására is. 

A vádlottak ezenkívül a sértettől elvettek 6.000 forint készpénzt, 1 baseball sapkát és egy 

70.000 forint értékű mobiltelefont. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
 
2021.06.17. 
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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.06.17. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi, aki maga is kábítószer fogyasztó, a 2020. április 20-án történt 

elfogását megelőző több, mint egy év alatt rendszeresen vásárolt kannabiszt azért, hogy azt 

Tatabánya területén értékesítse ismerősei részére, az így szerzett bevételből jövedelmét 

kiegészítse.  

A férfi csomagkézbesítőként dolgozott, előfordult, hogy ezt felhasználva adta át a kábítószert 

a vásárlóinak. Elfogásakor közel 20 gramm, a lakóhelyén pedig további 272 gramm növényi 

törmeléket találtak a rendőrök. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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