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2021.07.13. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2021.07.13. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2019. április 17. napján 19 óra 5 perckor az Országos Mentőszolgálathoz 

bejelentés érkezett, mely szerint egy földön fekvő beteghez kértek mentőt az ácsi helyszínre. 

A mentőegység tagjai a helyszínen megállapították, hogy a vádlott nincs életveszélyben, 

panaszát alkohol miatti intoxikáció okozta, ezért a kórházba szállításhoz az ittas állapotban 

lévő vádlottat hordágyon fekve pozícionálták.  

A vádlott a mentőgépkocsiban lévő hordágyon agresszívvé vált, dobálta a testét, a mentő 

oldalfalát öklével ütögette, megpróbált leszállni az ágyról, ezért a mentőápoló megpróbálta a 

hordágyon tartani a vádlottat. A vádlott a mentőápoló segítségére siető 

mentőgépkocsivezető felé ütött, mely cselekményeivel a vádlott akadályozta a mentőegység 

tagjainak jogszerű eljárását, akik ezért rendőri intézkedést kértek a helyszínre.  

A vádlott cselekménye következtében a mentőgépkocsi hordágy háttámlája eltörött, ami 

78.613 forint rongálási kárt eredményezett. 

 

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

vádlottat ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2021.07.14. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2021.07.14. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I.r. és a II. r. vádlottak a 2020. június 22-én történt elfogásukat megelőző 

hónapokban haszonszerzési szándékkal több alkalommal adtak el ismerőseiknek, így a III.r. 

vádlott számára is, kábítószer tartalmú anyagot abból a célból, hogy azt ismerőseik szintén 

haszonszerzés végett tovább értékesítsék.   

2020. március 19. napján 17 óra 20 perc körül a III. rendű vádlott marihuánát vásárolt a másik 

2 vádlottól oly módon, hogy a kábítószert a vádlottak gépkocsival Tatabányára szállították, 

majd egy papír bevásárlótáskában átadták a III. rendű vádlott részére az egyik tatabányai 

áruház parkolójában.  
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Ezt követően a III. rendű vádlottat rendőri intézkedés alá vonták és a táskában az intézkedő 

rendőrök 424 gramm bruttó tömegű kábítószer gyanús növényi anyagot találtak. A III. rendű 

vádlott elfogását követően az általa bérelt tatabányai lakásban további 23,7 gramm 

marihuána került lefoglalásra. A III.r. vádlottól lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladja a 

csekély mennyiség felső határát, annak 817,7%-a, de nem éri el a jelentős mennyiség alsó 

határát. 

Az I.r. és a II.r. vádlottak által az eladásra szánt kábítószer tárolására használt Budakeszin 

található hangárban ugyanezen a napon lefolytatott kutatás során lefoglalásra került 40,55 

gramm nettó tömegű kokain és 297,93 gramm nettó tömegű marihuána, valamint kábítószer 

adagolásához, méréséhez szükséges eszközök. A marihuána hatóanyag tartalma a jelentős 

mennyiség 44,9%-a, míg a kokain hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség 78,55%-a. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az I.r. és a II.r. 

vádlottakat ítélje fegyházbüntetésre, a III.r. vádlottat ítélje börtönbüntetésre és mindhárom 

vádlottat tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
 
2021.07.14. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 lopás bűntette 2021.07.14. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint egy kecskeméti és egy esztergomi férfi egy bérelt személyépkocsival azért 

mentek Szlovéniába, hogy ott lopjanak. A két férfi 2018. július 14-én 11 óra 30 perc és 12 óra 

között a Bovec város közelében lévő Kluže erőd mellett parkoltak az autóval, amikor az osztrák 

sértett is oda parkolt a gépjárművével. A sértett és az utasa értékeiket az autóban hagyták, 

gyalogosan mentek a közeli erődhöz, miközben az autó egyik ablakát nyitva hagyták.   

 

Az elsőrendű vádlott a nyitva hagyott ablakon keresztül az autóból kivette és eltulajdonította 

az osztrák sértett útlevelét, az egészségügyi kártyáját, a bankkártyáját, a pénztárcáját a benne 

lévő készpénzzel, valamint a gépjármű utasának bankkártyáját és hitelkártyáját. 

 

A másodrendű vádlott figyeléssel biztosította társa cselekményét. Az okozott kár az osztrák 

sértett vonatkozásában átszámítva összesen 77.180 forint. Az elsőrendű vádlott 25.000 

forintot fizetett a társának a fuvarért és a figyelésért.  

 

Az eljárás magyarországi lefolytatásának alapja, hogy a Szlovén Köztársaság Igazságügyi 

Minisztériumának a büntetőeljárás átvételére tett felajánlását a Legfőbb Ügyészség 

elfogadta. 

 

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

büntetett többszörös visszaeső férfit és a kétszer büntetett különös visszaeső férfit ítélje 
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börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra, továbbá a tettes férfit 52.180 forint, míg a 

bűnsegéd férfit 25.000 forint vagyonelkobzásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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