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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – fszt. 6. tárgyaló

17.B.419/2017 N. J. emberölés bűntette 2018.03.05. 8.00

Az ügyészi vád lényege: A vádlott 1996-ban kötött házasságot K. J-al, melyből két
gyermekük  született.  Családi  házukat  a  vádlott  úgy  alakította  ki,  hogy
húsfeldolgozó képzettségét  hasznosítani  tudja.  A pincében sertésvágáshoz és
húsfeldolgozáshoz minden szükséges eszköz rendelkezésre állt.
A házastársak kapcsolata 2011-re megromlott,  K.  J.  a  házasságuk felbontását
kezdeményezte.  2012-ben  a  vádlott  erőszakos,  fenyegető  magatartása  miatt
albérletbe költözött, a bíróság a kisebbik gyermeket ideiglenes intézkedéssel a
vádlottnál helyezte el. A gyermekek végleges elhelyezésének kérdésében nem
tudtak  megállapodni,  valamint  a  vagyonjogi  vita  is  folyamatosan  fennállt
közöttük.  
K. J. gyógytornászként dolgozott, munkahelyéről a vádlottnak tudomása volt, az
ingatlant  és  környezetét  fényképfelvételekről  ismerte.  
A vádlott 2014. 05. 27-én 18 óra körüli időben a személygépkocsijával a felesége
munkahelyéhez ment, a rendelő közelében várta a megfelelő alkalmat, kb. 20
óráig. K. J.  a rendelőt 20:04 órakor bezárta. Ekkorra a vádlott a gépkocsijával
behajtott  az  udvarra,  felesége autójára rátolatott  és  a  járművek takarásában
várta  az  asszonyt.  Mikor  K.  J.  kilépett  az  udvarra,  szemben  találta  magát  a
vádlottal,  aki  ezt  követően megölte őt,  majd a sértett  testét,  táskáját a saját
gépkocsija  csomagtartójába  tette.  
A  vádlott  21  óra  körüli  időben  indult  el  haza.  Az  éjszakai  órákban  a
húsfeldolgozó helyiségbe vitte a sértett holttestét, feldarabolta, a lágyrészeket
húsdarálóval ledarálta. A holttest darabjait és a csontokat műanyag zsákokban
berakta az  autójába és elszállította.  A vádlott  még az éjszaka folyamán és a
következő napokban a holttestet részben próbálta elégetni, részben elrejtette a
húsdarálóval együtt. Megsemmisítette a sértett ruházatát, táskáját, valamint a
gépkocsija  üléshuzatát,  a  húsfeldolgozó  helyiségben  használt  eszközöket
sósavval lekezelte, a sértett el nem égett maradványait pedig házától pár km-re
szétszórta.

Megjegyzés  :  Hatályon  kívül  helyezett  ítélet;  a  vádlott  kihallgatása,  okiratok
ismertetése, majd elnapolás várható a tárgyaláson. 

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

2018.03.05.



 ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

S. L. csalás bűntette 2018.03.05. 8.30

Az ügy lényege: 
Ö.  I.  60  éves  sértett  kazincbarcikai  lakos  elvált,  egyedül  élő,  leszázalékolt,
rokkantsági  ellátásból  élő  személy,  akinek  pszichés  állapotát  a
személyiségzavar, instabil érzelmek, bizonytalanság jellemzi. 
S.  L.  I.  r.  és  S.  .V  II.  r.  vádlottak  munkahellyel,  rendszeres  jövedelemmel,
megtakarítással nem rendelkeztek. Az I.  rendű vádlott lakóhelyén, esztergomi
lakóházában a  2016.  évben 142.837,-  Ft  villanyáram díjtartozást,  199.257,-  Ft
vízdíj  tartozást halmozott fel,  jelentős összegű tartozása volt  a gázszolgáltató
felé is.
A sértett 2016. év nyarán gépkocsit szeretett volna vásárolni, melynek kapcsán
talált egy Esztergomban meghirdetett autót, melyet az I. rendű vádlott árult. 
A  sértett  550.000,-Ft-tal  utazott  Esztergomba,  hogy  megvegye  azt,  majd  I.  r.
vádlott  lakóhelyén,  megvásárolta  360.000,-  Ft-ért  a  gépkocsit,  melynek során
jelen volt S. V. II. rendű vádlott is. A találkozás alkalmával a sértett beszámolt az
I. és II. rendű vádlottaknak az életéről és arról, hogy egyedülálló. 
Ezen  adatok  ismeretében  az  I.  és  II.  rendű  vádlottak  roma  nyelven
kommunikálva  egymással  megbeszélték,  hogy  jogtalan  haszonszerzés  végett
tévedésbe  ejtik  a  sértettet,  és  az  egyedülálló,  de  készpénz  megtakarítással
rendelkező sértett pénzét megszerzik. Eltervezték, hogy II. rendű vádlott színlelt
házassági  ajánlatot  tesz  a  sértettnek,  felajánlja  neki,  hogy  éljenek  együtt,
ugyanakkor tényleges, valós szándéka erre S. V. II. rendű vádlottnak nem volt,
tekintettel arra is, hogy a 2011. évtől élettársi kapcsolatban állt Sz. B. M-val és
három közös gyermeket neveltek. 
A  II.  rendű vádlott  közölte  a  sértettel,  hogy  szeretne vele  élni,  mert  nagyon
szimpatikus  neki.  A sértett  a  II.  rendű vádlott  hízelgő fellépése,  régóta  tartó
magányos élete miatt és a számára lefestett jólét reményében elhitte a II. rendű
vádlott valótlan állításait és elfogadta az ajánlatot. 
Ezt  követően  a  vádlottak  különböző  indokokkal  összesen 2.434.527,-  Ft-ot,
(1.910.000,-  Ft  készpénz és  524.527,-  Ft  ingóság)  csaltak  ki  a  sértettől  amely
részben megtérült, mivel a vádlottak a büntetőeljárás megindítása után önként
visszafizettek a sértett részére 78.000,- Ft-ot. 

Megjegyzés  : A tárgyaláson a bíró a II. rendű vádlott, valamint az idézett tanúk
kihallgatását tervezi.

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

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

2018.03.06.



ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 37. tárgyalóterem

B.36/2017. Sz. A. és társa csalás bűntette és más 
bűncselekmény

2018.03.06. 10.00

Az ügy lényege: Sz. A. I. r.  és Sz. E. II. r. vádlottak élettársak, akik 2015-ben Esztergom-
kertvárosi  ingatlanban  laktak,  értékkel  bíró  ingósággal,  továbbá  a  megélhetésükhöz
szükséges  rendszeres,  jövedelemmel  nem  rendelkeztek.  Elhatározták,  hogy  idős,
könnyen befolyásolható, sértettel ismerkednek meg, akiben bizalmat keltenek,  és tőle
pénzt,  értéktárgyakat  csalnak  ki,  amellyel  a  megélhetésüket  biztosítják.
Dr. G. J. Gy.-né 74 éves sértett egyedül élt, idős korából és magányosságából is adódóan
hiszékeny,  érzelmileg  kiszolgáltatott,  könnyen  befolyásolható  volt.
A sértett megismerkedett I.  r.  és II. r. vádlottakkal,  akik a sértett bizalmába férkőztek,
rávették arra, hogy a tulajdonát képező ingatlanát adja el, majd költözzön hozzájuk. A
sértettnek  nem volt  tudomása az  ingatlanának valós  értékéről,  őt  ebben a  vádlottak
megtévesztették.  Eladta  K.A.-nak  4.500.000.-Ft-ért  a  ténylegesen  11.600.000.-Ft-ot  érő
ingatlanát. Ezt követően, még aznap, a vádlottak a sértettől a 4.500.000,- Ft-ot elvették
azzal  a  valótlan  indokkal,  hogy  a  pénzt  befektetik.  A  bűncselekménnyel  okozott  kár
11.600.000,- Ft, mely nem térült meg. A ház eladását követően a vádlottak a sértettet az
ingatlan melléképületében helyezték el oly módon, hogy ott két szobában két idegen férfi
élt, míg a sértett a konyhában lakott. Később a sértettet rávették, hogy adja el autóját, az
eladásból  származó  130.000.-Ft-ot  pedig  átadta  a  vádlottaknak.  
A vádlottak ezen kívül a sértett tulajdonát képező ékszereket is értékesítették,  amivel
323.846,-  Ft  kárt  okoztak,  mely  nem  térült  meg.
Dr. G.J.Gy.né sértett Németországban élő, jómódú barátjától, H. J. sértettől 530.502,- Ft-
ot, csaltak ki, azzal a valótlan indokkal, hogy azt befektetik. A vádlottak 530.502,- Ft kárt
okoztak mely nem térült meg.

Megjegyzés:   A  tárgyaláson  szakértő  meghallgatásától  függően  szakértői  vélemény
kiegészítés, vagy befejezés várható.

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

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

2018.03.07.

 TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – fszt. 1. tárgyalóterem

3.B.28/2016. G. F. és 23 társa különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette és más bcs.

2018.03.07. 8.00

Az ügy lényege: 
Az I.r.  vádlott  abból  a  célból,  hogy az  általa  irányított  gazdasági  társaság áfa fizetési
kötelezettségét  rendszeresen  jogosulatlanul  csökkentse,  a  ténylegesen  a  cég
alkalmazottai által elvégzett munkák tekintetében olyan valótlan gazdasági eseményeket
rögzítő bizonylatokat fogadott be, amelyekkel azt a látszatot keltette, mintha az F. Kft.
tartósan alvállalkozói viszonyban állt volna a Zs-I. Kft-vel. A két cég között valós gazdasági



kapcsolat  egyáltalán  nem  volt,  az  F.  Kft.  felé  kiállított  bizonylatok  fiktívek.  
I.r.  vádlott  az  ügyben  szereplő  gazdasági  társaságok  áfa  fizetési  kötelezettségét
változatlanul rendszeresen jogosulatlanul csökkenteni szándékozott, ezért 2011 év végén
elhatározta,  hogy olyan alvállalkozókat keres, ahová az általa irányított cégek dolgozói
közül  munkavállalókat  is  bejelenthet  és  ezen színleges  foglalkoztatások  révén tovább
erősítheti azt a látszatot, mintha az adott gazdasági események alvállalkozói teljesítések
lennének. Az I.r. vádlott által irányított és az általa rendelkezésre bocsátott eszközöket
használó alkalmazottak által elvégzett munkák tekintetében több cég képviselője olyan
valótlan gazdasági  eseményeket  rögzítő  bizonylatokat  állítottak  ki,  mintha  az  említett
cégek egymással alvállalkozó kapcsolatban állnának, és a fiktív számlákon rögzített áfa
jogosulatlan levonásba helyezésére nyílik mód.

Megjegyzés  : Folytatólagos tárgyalás, tanúk meghallgatása, okiratok ismertetése.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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

2018.03.08.

 TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

E. K. Több ember sérelmére 
elkövetett emberölés 
bűntettének kísérlete és 
más bűncselekmények

2018.03.08. 8.00

Az ügy lényege: 
A vádlott 2014 decemberében megemlítette ismerősének Sz.G.L.  sértettnek,  hogy egy
külföldi ismerősén keresztül jó minőségű, új autóalkatrészeket tud szerezni. Sz.G.L. üzleti
lehetőséget látott a dologban, ezért kérte a vádlottat, hogy ismertesse őt össze a külföldi
ismerősével.  A  vádlott  és  Sz.G.L.  többszöri  időpont  módosítás  után  2015.  január  31.
napján egyeztek meg a találkozó időpontjaként. A vádlott és Sz.G.L. sértett ezen a napon
20.00 óra körüli  időpontban találkoztak Győrben. Amikor találkoztak az Sz.G.L.  sértett
által vezetett gépkocsiban bent ült még Sz.T. és B.F. is. A vádlott beült a gépkocsiba és
elindultak  Tatabánya  felé.  A  vádlott  az  M1 autópálya  2.  tatabányai  lehajtójánál  szólt
Sz.G.L. sértettnek, hogy az autópályáról hajtson le és hajtson a Vértesszőlős és Tatabánya
között  lévő Vértesszőlős,  Határ u.  1.  szám alatti  Mc Donald's  gyorsétterem közelében
található  zsákutcához,  mivel  ide  fog  érkezni  a  vádlott  külföldi  ismerőse.  A  sértett  le
vádlott által megjelölt helyen le is parkolt és a kocsiban ülve várakoztak, beszélgettek.
E.Krisztián  vádlott  a  gépjárműből  rövid  időre  kiszállt.  Egy  idő  után  Sz.G.L.  sértett  a
gépjármű letekert  ablakán keresztül  kiszólt  a vádlottnak,  hogy a gépjárművel  előbbre
akar állni a zsákutcában oda, ahol nagyobb a fény. A vádlott ekkor gyorsan visszaszállt az
autó bal hátsó ülésére majd hirtelen, ismeretlen okból, egy ismeretlen típusú, öntöltő
maroklőfegyverből -melynek megszerzésére, illetve tartására a vádlott engedéllyel nem
rendelkezett – leadott 1-1-1-, a sértettek nyakára irányuló lövést. Sz.G.L. sértett az őt ért
lövés következtében a nyak hátsó felszínének lőtt sérülését szenvedte el.

Megjegyzés:   A  tárgyaláson  szakértő  és  tanúk  meghallgatása,  esetlegesen  ítélet
várható.

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


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

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

2018.03.08.

 TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

L. V. Állatkínzás bűntette 2018.03.08. 13.30

Az ügy lényege: 
A vádlott húsfeldolgozással foglalkozó kft.-nél dolgozott hentesként. 2017. július 7-én a
kft. Tatán található vágóhídjáról kiszökött egy 74 kilogramm élősúlyú vágásra váró sertés.
A vádlott és két munkatársa utána mentek, a vádlott egy a ládák mozgatásához használt
nyeles fémkampót is magával vitt.
A sertés a vágóhídtól  nem messze egy kapunál  megállt.  A vádlott és két munkatársa
mindvégig  követték  az  állatot,  próbálták a  vágóhíd irányába terelni.  Amikor  a  vádlott
utolérte  a  kapunál  megálló  sertést,  a  nála  lévő  kampóval  fejen  ütötte,  amelynek
következtében  a  sertés  a  földre  rogyott,  de  nem  kábult  el.  Ekkor  a  vádlott  az  állat
állkapcsába  akasztotta  a  nála  lévő  kampót  és  ezzel  kb.  45  méteren  keresztül  kb.  50
másodpercig a földön vonszolta a szemmel láthatóan szenvedő, rúgkapáló, a fájdalomtól
székletét  ürítő,  visító  sertést  a  vágóhídra,  ahol  levágták  és  feldolgozták.
A Tatai Járásbíróság 2017. november 17. napján meghozott ítéletében L. V. terheltet első
fokon 180.000.- forint pénzbüntetésre ítélte állatkínzás bűntette miatt. Az ítélet ellen az
ügyész súlyosításért fellebbezett.

Megjegyzés:   A nyilvános ülésen ítélet várható.

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

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


