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KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG – fszt. 5. tárgyalóterem

5.B.  
261/2017.

P. J. Szeméremsértés vétsége 2018.02.12. 10.00

Az ügy lényege: 
A vádlott 2017. június 2. napján, 13 óra 15 perc körüli időben, Komáromban, az
utcán egy család ház kerítésének lábazatán üldögélt, melynek során észrevette
a  Vásártér  felől  a  járdán  felé  közeledő  sértetteket.  Amikor  a  kk.  sértettek
néhány  méter  távolságra  P.J.  vádlott  közelébe  értek,  a  vádlott  a  kerítés
lábazatán ülve,  a nadrágjából elővette a nemi szervét és azt szándékosan a
sértettek felé mutogatva, önkielégítést végzett.

Megjegyzés: Az ügyben az első tárgyalásra kerül sor, melyen a bíróság kihallgatja
a vádlottat, ítélethozatal várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.02.13.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

L.K. + 3 társa gyermekprostitúció
kihasználásának bűntette
csoportosan  elkövetett
magánlaksértés  bűntette
zsarolás  bűntettének
kísérlete,  testi  sértés
vétsége

2018.02.13. 8.00

Az ügy lényege: 
I. r. vádlott és II. r. vádlott 2013. március utolsó hetében ismerkedtek meg az
akkor 17 éves, prostituáltként dolgozó P. E.  sértettel.  A sértett I.  és II.  rendű
vádlottakkal Ácsra ment, ahol velük lakott és prostituáltként dolgozott.  2013.
április  12.  napjától  III.  r.  vádlott  büntetés-végrehajtási  intézetből  történő
szabadulását  követően  szintén ott  lakott  és  tudomása  volt  arról,  hogy  P.  E.
sértett a 18. életévét még nem töltötte be, és arról is, hogy a sértett üzletszerű
kéjelgést folytat az 1. számú és a 81. számú főúton. Ezen helyekre III. r. vádlott
több alkalommal is személyesen szállította ki a sértettet, illetve óvszert adott



neki.  P.  E.  sértett  az  üzletszerű  kéjelgésből  származó  bevételét  minden
alkalommal teljes egészében átadta II.  r.  vádlottnak és I.  r.  vádlottnak. III.  r.
vádlott  ezen  időszak  alatt  állandó  jövedelemmel  nem  rendelkezett,
megélhetését  részben  abból  biztosította,  hogy  a  sértettel  kitartatta  magát.
2013. október 15. napján Ács-Vaspuszta és Gönyű közötti útszakaszon III. r.
és IV. r. vádlottak útközben összetalálkoztak a kerékpározó R. M-né sértettel.
Vádlottak  megállították  és  R.  M-né  sértettől  prostitúciós  tevékenységéből
származó bevétel  felét  követelte.  R.  M-né e követelésnek nem tett  eleget,
emiatt III. r. vádlott megfenyegette őt azzal, hogy "szétrugdossuk az uradat".
Ezután a vádlottak a gépkocsival  elhajtottak R.  M-né és férje,  F.  G.  sértett
lakóhelye felé. I. r., III. r. és IV. r. vádlottak együtt a ház udvarára a sértettek
akarata  ellenére  bementek  és  követelték,  hogy  R.  M-né  sértett  tiltott
kéjelgésből  szerzett  jövedelmének  felét  adják  át,  különben  a  sértettekre
gyújtják a házukat,  megölik az egész családjukat.  A sértettek a pénzt nem
adtak, emiatt a vádlottak belökdösték a sértetteket a házba, majd ott II.  r.
vádlott R.  M-né sértettet tovább lökdöste őt,  aki  nekiesett az ajtónak.  I.  r.
vádlott F. G. sértett nyakát nagy erővel ököllel megütötte, aki a földre esett,
majd ott még testszerte rugdosták. Ezután IV. r. vádlott megfenyegette őket,
hogy  amennyiben  értesítik  a  rendőrséget,  úgy  rájuk  fogják  gyújtani  a
házukat.

Megjegyzés  : Másodfokú, jogerős ítélet várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.02.13.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

J. N. Rablás bűntette és más 
bűncselekmény 

2018.02.13. 10.30

Az ügy lényege: 
A  munkaviszonnyal  és  rendszeres,  megélhetést  biztosító  jövedelemmel  nem
rendelkező J. N. 2017. április 09. napja és 2017. június 02. napja között, rendszeres
haszonszerzésre  törekedve,  üzletszerűen,  Tatabánya  területén  több  embert  is
kirabolt.
A  vádlott  egy  alkalommal  Tatabányán  a  járdát  sepregető  94  éves  védekezésre
képtelen  sértettet  hátulról  megközelítette,  befogta  a  száját,  majd  lefogta  és  a
földre vitte őt és kitépte a sértett  füleiből  16.000,-Ft értékű arany fülbevalóját,
majd  elszaladt  a  helyszínről.
J.  N.  vádlott  egy  másik  alkalommal  az  egyik  tatabányai  buszmegállóban  –
kihasználva H. F.né sértett figyelmetlenségét, aki a táskáját maga mellé helyezte a
padra-  eltulajdonította  a  sértett  táskáját,  benne  összesen  22.352,-  forintnyi



értékkel.  
J. N. vádlott egy következő alkalommal a Tatabányán nyitott állapotban parkoló,
O.F.  sértett  tulajdonát  képező  gépjármű  csomagterét  kinyitotta,  a  sértett
tulajdonát képező benne található értékeket a csomagtartóból kivette és az autó
közvetlen közelébe helyezte el őket. A bűncselekmény elkövetési értéke 28.100,-Ft.
A vádlott ezt követően néhány métert gurult a gépjárművel. M. F. kutyája ugatása
miatt  kiment az utcára és látta,  hogy a vádlott  szomszédja gépkocsijában ül  és
megkérdezte tőle, hogy mit keres ott. A vádlott ekkor a bűncselekmény során az O.
F.  sértett  gépkocsijából  eltulajdonított  tárgyakat  hátrahagyva  elmenekült  a
helyszínről.
A  vádlott  egy  másik  alkalommal  Tatabányán  az  éppen  vizelő  S.  I.  63  éves,
kerekesszékkel  közlekedő,  mozgáskorlátozott  személy  nadrágjának  farzsebéből
kivette a sértett pénztárcáját, majd elszaladt.  A pénztárcában a sértett iratai és
41.000,-Ft  készpénze  volt.
A vádlott 2017. május 13. napján Tatabányán meglátott egy lezáratlan állapotban
hagyott,  K.  Zs.  sértett  tulajdonát  képező  kerékpárt  (értéke  15.000,-Ft),  melyet
eltulajdonított. Nem sokkal később találkozott egy a nyomozás során ismeretlenül
maradt személlyel, akinek 1.500,-Ft-ért eladta a kerékpárt.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.02.13.

 TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – fsz. 1. tárgyalóterem

K. D.-né Csalás bűntette 2018.02.13. 10.45

Az ügy lényege: 
K. D.-né vádlott 2016 októberében egyedül gondoskodott két kiskorú és egy
nagykorú  gyermekéről.  Abból  a  célból,  hogy  nehéz  anyagi  helyzetén
segítsen,  elhatározta,  a  sértetteket,  akiket  korábbi  termékbemutatóról
ismert,  megtéveszti,  és  a  korábban  45.000  forintért  vásárolt  3  db
paplangarnitúrát  lényegesen  magasabb  összegért  adja  el  nekik.
A terhelt  2016.  október 5-én a 87 éves F.  J.  és felesége,  a 80 éves F.  J.-né
sértettek nagyigmándi házához hajtott autójával, és megvételre ajánlotta a
paplangarnitúrákat. Valótlanul azt állította, hogy a paplan gyógyhatással bír,
melyre tekintettel a termék árát 600.000 forint vételárban határozta meg. A
sértettek bízva a  vádlott  által  elmondottakban,  a termék kedvező élettani
hatásában,  megvették  a  a  vádlottól  paplanokat.
A Komáromi Járásbíróság ítéletében első fokon 60 nap elzárásra és 180 napi
tétel pénzbüntetésre ítélte K. D.-né terheltet. A vádlott és védője enyhítésért
fellebbeztek, míg az ügyész súlyosításért.



Megjegyzés  : A nyilvános ülésen ítélet várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.02.14.

 TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – fszt. 6. tárgyalóterem

3.B.68/2017. A vádlott 
monogramja
Á. J. 

különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó, 
üzletszerűen elkövetett 
költségvetési csalás 
bűntette és más bcs.

2018.02.14. 8.00

Az ügy lényege: 
A  vádlott  2008.  10.  02.  napjától  kezdődően  üzletrész-tulajdonosa,  önálló
képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője és tényleges irányítója volt M. P. Kft-nek.
A társaság másik ügyvezetője Á-né K. H. ténylegesen nem folyt bele a társaság napi
ügymenetébe  és  irányításában  nem  vett  részt,  a  könyvelőirodával  és  az  üzleti
partnerekkel  kapcsolatot  nem  tartott.  
A Kft. 2009. év óta állt szerződéses kapcsolatban a S. H. Kft-vel, amely ellátta az A.
H. M. Kft. belső logisztikai feladatait. A legnagyobb gazdasági partnere volt a fenti
Kft.  a  vádlott  által  vezetett  Kft-nek.  A  tényleges  fő  tevékenysége  munkaerő-
kölcsönzés  volt.  
A Kft. alkalmazotti bérszámfejtését teljes egészében N.C.S. S. Kft. végezte. A vádlott
által  átadott  bizonylatokat  a  könyvelőiroda  alkalmazottja  rögzítette  a
könyvelőprogramban, azokról az analitikus nyilvántartást is elkészítette, majd az
ÁFA-bevallás  adatai  alapján  közölte  a  vádlottal  a  fizetendő  ÁFA  összegét.  Ezt
követően – minden esetben a vádlott kifejezett előzetes jóváhagyása alapján és
utasítása  szerint  –  küldte  be  a  könyvelőiroda  alkalmazottja  a  vádlott  által
meghatározott  –  az  elkövetéskor  korrigált  –  számadatokat  tartalmazó  ÁFA-
bevallásokat az adóhivatal felé elektronikus formában, a M. P. Kft. nevében, annak
ügyfélkapuján  keresztül.  
A munkaerő-kölcsönzés olyan gazdasági tevékenység, amely jelentős összegű ÁFA
fizetési  kötelezettséget  keletkeztet,  mivel  az  ÁFA  fizetési  kötelezettséget
eredményező szolgáltatásnyújtással szemben ÁFA levonási jogot biztosító költség
csekély  mértékben  merül  fel.  
A  vádlott  a  2013.  és  2014.  években  azért,  hogy  a  M.  P.  Kft.  fizetendő  adóját
rendszeres  haszonszerzésre  törekedve  csökkentse,  valótlan  tartalmú,  vagyoni
hátrányt  eredményező  havi  ÁFA-bevallások  adóhatósághoz  történő  benyújtása
iránt  intézkedett  az  előbbi  módszer  alkalmazásával.  
A  vádlott  mindösszesen  346.604.857,-Ft  vagyoni  hátrányt  okozott  a  központi
költségvetésnek.  
2016.  február  5-én  a  M.  P.  Kft.  a  valótlan  tartalmú  bevallások  esetében
önellenőrzést  nyújtott  be  az  alá  nem  támasztott  adatokra.  Az  önellenőrzéssel



bevallott mindösszesen 46.242.000,-Ft kötelezettségnövekedést a Kft. befizetéssel,
illetve  túlfizetéssel  kiegyenlítette.  Így  a  költségvetést  ért  vagyoni  hátrány  ilyen
összegben megtérült, így a tényleges adóhiány 318.663.000,-Ft. 

Megjegyzés  :  A  tárgyaláson  a  vádlott  és  tanúk  kihallgatása,  szakértők
meghallgatása,  okiratok  ismertetése,  esetlegesen  perbeszédek,  ítélet
várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.02.14.

 TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – fszt. 1. tárgyalóterem

6.B.121/2016/
40.

a vádlott 
monogramja
S. L. 

elkövetett 
bűncselekmény
foglalkoztatás körében 
elkövetett veszélyeztetés 
vétsége

2018.02.14. 8.30

Az ügy lényege: 
S.  L.  vádlott  2014.  évtől  egy  tatai  gyártó  vállalatnál  dolgozik
targoncavezetőként.  2015.  október  5.  napján  a  vádlott  egy
nyergesvontatóhoz  kapcsolt  pótkocsiról  5,9  tonna  összsúlyú  12  méter
hosszú „U” profilú szálvasakat rakodott le targoncával úgy, hogy a teherautó
vezetője,  L.  Cs.  sértett  a  pótkocsi  platóján  állva  irányította.  
A vádlott az előírások ellenére nem pontosította az emelendő teher súlyát, a
targonca terhelhetőségi diagramját figyelmen kívül hagyta. S. L. vádlott nem
győződött meg arról sem, hogy a teher mozgatása során más személyt nem
veszélyeztet,  a  targonca  hatókörzetében  tartózkodókat  a  mozgás
megkezdése  előtt  hangjelzéssel  nem  figyelmeztette,  így  kezdte  meg  a
tolatást a megemelt súllyal, a súlyosan túlterhelt targonca pedig átbillent a
súlypontján, előre borult, a villájáról a vasak leestek, maguk alá temetve a
platóról a vádlott által is látottan leugró, majd a pótkocsi mellett álló L. Cs.
sértettet.  A  sértett  a  sérülései  következtében  a  kórházba  szállítását
követően életét vesztette. A baleset elszenvedése és a bekövetkezett halál
között  közvetlen  és  egyenes  ok-okozati  összefüggés  állapítható  meg.
S.  L.  vádlott  beismerte  a  bűncselekmény  elkövetését  és  bűnösségét  is
elismerte,  azonban  úgy  nyilatkozott,  hogy  részben  érzi  magát  felelősnek,
mert  a  baleset  bekövetkezésében  a  sértett  enyhe  fokú  alkoholos
befolyásoltsága,  valamint  munkavédelmi  szabályszegése  is  közrehatott.  
A  Tatai  Járásbíróság  2017.  szeptember  14-én  meghozott  ítéletében  S.  L.
vádlottat  bűnösnek  találta,  ezért  1  év  fogház  fokozatban  végrehajtandó



szabadságvesztésre  ítélte,  aminek  végrehajtását  2  év  próbaidőre
felfüggesztette.  A  vádlott  és  védője  indoklás  nélkül  jelentettek  be
fellebbezést az elsőfokú bíróság ítélete ellen.

Megjegyzés  : A nyilvános ülésen ítélet várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


