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KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Közúti veszélyeztetés
bűntette és más
bűncselekmény

2018.09.10.

10.00

Az ügy lényege:
A vádlott érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik és jelenleg a
gépjárművezetésre egyéni pszichológiai jellemzői miatt alkalmatlan. A
vádlott 2015. december 31. napján éjszaka ittas állapotban közlekedett a
tulajdonában lévő - a forgalomból ideiglenesen kivont - személygépkocsival
Bábolna felől Ászár irányába. A gépjárműben összesen öten utaztak. A
vádlott és a sértettek nem használták a biztonsági öveiket. A vádlott 90-100
km/h közötti sebességgel haladt, miközben a sértettek ijesztgetése céljából
az egyenes vonalú útszakaszon hirtelen végzett ellentétes irányú
mozdulatokkal rángatni kezdte a jármű kormányát. A hirtelen végrehajtott
kormánymozdulatok miatt a személygépkocsi az úttest jobb oldali szélére
sodródott és a vízelvezető árokba csapódott. A balesetben a vádlott és 4
utasa 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, az egyik sértett sérülése
életveszélyesnek minősült.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.09.11.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Az ügy lényege:

Nagyobb vagyoni
hátrányt okozó hűtlen
kezelés bűntette és más
bűncselekmények

2018.09.11.

9.30

A vád szerint az I. r. vádlott 2008. évtől 2016. december 16. napjáig volt a
Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség (továbbiakban sértett) elnöke. Az
I. r. vádlott a sértett elnökeként a vagyonkezelési kötelezettségei megszegésével,
elnökségi és közgyűlési felhatalmazás nélkül a sértett tulajdonában és
használatában lévő gépjárművekkel kapcsolatban összesen 382.840.- forint
összegben műszakilag indokolatlanul és szükségtelenül rendelkezett a sértett
részéről gumiabroncsok vásárlásáról és azok vételárának kifizetéséről. Az I. r.
vádlott a megvásárolt, a sértett tulajdonát képező gumiabroncsokból egy-egy
szettet feleségének és fiának adott át használatra. Az I. r. vádlott a sértettnek a

2015. évben az Országos Polgárőr Szövetség által támogatásként utalt és fel nem
használt pénzösszeg terhére két alkalommal, összesen 500.000.- forint összegben
szükségtelenül és indokolatlanul vásárolt üzemanyagkártyákat, az I. r. vádlott a
megvásárolt üzemanyagkártyákkal ismeretlen célú tankolások ellenértékét fedezte.
Az I. r. vádlott a sértettnek a 2015. évben az Országos Polgárőr Szövetség által
támogatásként utalt és fel nem használt pénzösszeg terhére 383.745.- forint
összértékben szükségtelenül és indokolatlanul férfi öltönyöket, ingeket,
nyakkendőket vásárolt. Az I. r. vádlott a sértett elnökeként a sértett irodavezetőjét,
II. r. vádlottat arra bírta rá, hogy kiküldetési rendelvényeket állítson ki. Ezek
valótlan tartalmúak voltak, mert a II. r. vádlott az azokban feltüntetettek szerint
nem volt kiküldetésen, a feltüntetett személygépkocsival nem utazott, illetve a II. r.
vádlott a kiküldetési rendelvényeket az utalványozásra jogosult tudta nélkül,
nevében és helyette írta alá. A valótlan és hamis kiküldetési rendelvények alapján a
sértett részéről I. r. vádlott 101.880.- kifizetéséről rendelkezett jogosulatlanul,
melyet II. r. vádlott felvett. Az I. r. vádlott a sértett polgárőr szövetség elnökeként –
101.880.- forint erejéig a II. r. vádlott segítségével – összesen 1.368.465.- forint
meg nem térült vagyoni hátrányt okozott a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr
Szövetségnek.
Megjegyzés: Első tárgyalás az ügyben.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.09.12.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

Az ügy lényege:

üzletszerűen elkövetett,
2018.09.12.
különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó költségvetési
csalás bűntette és más bcs.

8.00

Az I. rendű 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 a F. Kft.
tartósan alvállalkozói viszonyban állt volna a Zs-I. Kft-vel. A két cég között valós gazdasági
kapcsolat egyáltalán nem volt, a F. Kft. felé kiállított bizonylatok fiktívek.
Az I. rendű 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. rendű 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.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

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

