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foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2019.09.16. 8:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott és két vadásztársa, köztük a sértett 2017. november 24-én este párás, ködös időben 

vadászaton vettek részt Bakonysárkány és Aka között a Kecskepusztán lévő erdőben. A 

vádlott és segítője az egyik vadászlesen, a sértett pedig a tőlük 650 méter távolságra lévő 

vadászlesen tartózkodott. A vadászat befejezése előtt a vádlott és segítője anélkül, hogy a 

vádlott erről vadásztársait tájékoztatta volna, cserkelő vadászatra indult, elhagyták a 

vadászlest úgy, hogy a vádlott fegyvere csőre töltött, felhúzott, tűzkész állapotban maradt. A 

cserkelő vadászat során a vádlott mindvégig 1-1,5 méter távolságra a segítője mögött haladt. 

Amikor ahhoz a vadászleshez értek, ahol a sértett tartózkodott, a vádlott megállt, a 

lőfegyverét a lőbotra helyezte, és ahogyan belenézett a fegyver hőkamerás távcsövébe, 

megbotlott, az ujja hozzáért a ravaszhoz, melynek következtében a fegyverből lövés leadása 

történt. A vádlott lövése a tőle 91 méter távolságra lévő vadászlesen tartózkodó sértettet 

találta el, aki a lövés következtében szerzett sérülései miatt a helyszínen életét vesztette. A 

vádlott a vadászat során megszegte a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) 

FVM rendelet 72. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a töltött vadászlőfegyver 

a vállon vagy kézben tartva, a csőtorkolattal felfelé hordható, a vadászlőfegyvert csak a lövés 

előtt szabad tűzkész állapotba helyezni, valamint a vadászlőfegyvert magasleslétra 

használata előtt ki kell üríteni, a vadászat alkalmával a leshelyet vagy lőállást az előzetesen 

megbeszélt időpontig vagy a vadászat befejezésének jelzéséig nem szabad elhagyni.  

Megjegyzés: Első tárgyalás az ügyben. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal 

szemben felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki, valamint a vádlottat a vadász 

foglalkozás gyakorlásától hosszabb időre tiltsa el. Az ügyészség a vádlottat az új Be. szabályai 

szerint határozattal távollévő terheltté nyilvánította és a vádiratban indítványt tett arra, hogy 

a járásbíróság a tárgyalást a vádlott távollétében tartsa meg, tekintettel arra, hogy a vádlott 

2018. március 28. napján a házi őrizet szabályait megszegve a házi őrizet helyeként kijelölt 

magyarországi ingatlant engedély nélkül elhagyva Olaszországba távozott, jelenleg az állandó 

bejelentett olaszországi lakóhelyén tartózkodik és hazautazását követően az eljárási 

cselekményeken már nem jelent meg.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.09.16. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
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Rongálás bűntette 2019.09.16. 9:00 

Az ügy lényege:  

Az elsőrendű vádlottban és fiában, a másodrendű vádlottban az a téves, ténybeli alapot 

nélkülöző feltevés alakult ki, hogy a sértett „hekkerkedik” ellenük, az interneten „mocskolja” 

őket. A vádlottakban ez a téves feltevés egyre jobban elhatalmasodott, meghatározóvá vált, 

ezért elhatározták, hogy megbosszulják a sértetten. Ennek érdekében 2018. év május végétől 

kezdődően 2018. év augusztusáig heti rendszerességgel megjelentek a sértett munkahelyén, 

egy esztergomi üzletben és ott az elsőrendű vádlott szidalmazta, fenyegette a sértettet, 

jellemzően ribancnak nevezte. Elsőrendű vádlott a közösségi oldalakon, valamint internetes 

videómegosztó portálokon a sértett nevében, adatait felhasználva álprofilokat hozott létre, 

ily módon is megöléssel fenyegette a sértettet és családját, valamint rájuk vonatkozóan a 

becsület csorbítására alkalmas kifejezéseket használt. Az elsőrendű vádlott 2019. január 17-

én reggel a sértett lakóházánál megjelent és az udvarban parkoló gépkocsit festékkel 

leöntötte, a gépkocsi közelébe pedig egy elpusztult macskát, valamint 2 darab papírlapot is 

bedobott, amelyre újságból kivágott színes betűkből fenyegető tartalmú üzenet volt 

ragasztva. A másodrendű vádlott 2019. február 16-án délután a sértett lakóhelyénél, az 

udvarba egy átlátszó korsót dobott be, abban szőke színű hajszerű kóccal, valamint mintegy 

kétmaréknyi ötforintos pénzérmét. Az ingatlan garázsa feletti kőburkolatra és az ingatlan 

kerítésére pedig több horogkeresztet festett, és az ingatlan bejárati kapujánál lévő területet 

nátrium-hidroxiddal szórta körbe. A másodrendű vádlott a rongálással 2.769.309,- Ft összegű 

kárt okozott a sértettnek. 

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

szemben felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabjon ki. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.09.17. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Gyermekpornográfia 

bűntette 
2019.09.17. 9:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2017. május 28-a és 2018. július 11-e között rendszeresen töltött le az internetről 

18. életévüket be nem töltött személyeket ábrázoló olyan fényképfelvételeket és 

videófelvételeket, amelyek pornográf tartalmúak. A fényképeket, melyek száma meghaladta 

a 9.000 darabot, valamint a több mint 100 darab videófilmet a vádlott esztergomi 

otthonában, mobiltelefonjain tárolta. Ezen túlmenően a vádlott 2018. május 20. napján 

Esztergomban egy alkalommal saját maga is készített a mobiltelefonjával 4 db pornográf 

felvételt egy 12 év alatti sértettről a sértett ruhája alól. A vádlott ekkor egy alapítványnál 

dolgozott karbantartóként, valamint gépkocsivezetőként, és munkájának ellátása során 

ismerte meg a sértettet. A vádlott ezeket a fényképfelvételeket is mobiltelefonján tárolta. A 

vádlottat korábban erőszakos közösülés bűntette, szemérem elleni erőszak bűntette és 
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gyermekpornográfia bűntette miatt a bíróság 6 év fegyházbüntetésre ítélte, mely büntetésből 

2017 májusában szabadult feltételes kedvezménnyel.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.09.17. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Sikkasztás bűntette 2019.09.17. 10:30 

Az ügy lényege:  

A vádlott egy Komárom-Esztergom megyei város önkormányzati tűzoltóságának 

könyvelőjeként 2012. április 1. és 2015. december 31. napja között huszonhat munkavállaló 

adó-és járulékai vonatkozásában a ténylegesen kifizetett bérnél alacsonyabb összegű 

munkabér kifizetéséről szóló adóbevallásokat nyújtott be az adóhatósághoz. A bevallásokban 

írt valótlan adatokkal a szociális hozzájárulási adónemben 18.126.460,- Ft., a személyi 

jövedelemadó-nemben 9.852.665,- Ft., a nyugdíjjárulék esetében 6.911.498,- Ft., az 

egészségbiztosítási járulék esetében 5.874.774,- Ft., bevallását mulasztotta el, és 

csökkentette ily módon az állami adó-és járulékbevételt.  

A vádlott a valótlan tartalmú adóbevallásokkal összesen 40.765.397,- Ft vagyoni hátrányt 

okozott az állami költségvetésnek.  

A vádlott az önkormányzati tűzoltóság bankszámlájáról 2012. január 1. és 2017. június 3. 

napja között összesen 7.795.602,- Ft-ot úgy vett fel a rábízott bankkártya használatával, hogy 

a felvett pénzt eltulajdonította, amelyet azzal leplezett, hogy azt a tűzoltóság pénztári 

kiadásaként adó, és szállító tartozásként számolt el. A vádlott 2017. január 1. és június 30. 

napja között további 3.650.000,- Ft-ot vett fel bankkártyával a tűzoltóság bankszámlájáról, és 

tulajdonított el. A bankkártyával felvett és eltulajdonított összeg összesen: 11.445.602,-Ft.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az 

előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, úgy a bíróság ítélje 3 év 

végrehajtandó börtönbüntetésre és 3 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.09.18. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2019.09.18. 13:00 
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Az ügy lényege:  

A vádlott tizennégy alkalommal követett el lopásokat Komárom-Esztergom megyében, 2017. 

november 24. és 2018. március 16. napja között, az ingatlanokból ékszereket, karórákat, 

csokoládét, és készpénzt vitt el.  

A legutolsó alkalommal a vádlott 2018. március 16-án délelőtt egy dorogi családi házba tört 

be, onnan 307.400,- Ft értékben tulajdonított el különféle ékszereket, miközben a 

behatolással 50.000,- Ft kárt okozott.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az elkövető a nyomozás során beismerő vallomást tett, majd 

egyeszséget kötött az ügyészséggel, ezért az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az 

egyezségben foglaltak alapján az elkövetőt ítélje 1 év 5 hónap börtönbüntetésre és 2 évre 

tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal 

szemben 1.324.706.- forint vagyonelkobzást alkalmazzon. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.09.19. 

TATABÁNYAI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 

 

 

 
munkaviszony 

megszüntetése 

2019.09.19. 8:00 

Az ügy lényege:  

Felperes az alperesnél 2019. február hó 7-én munkatársaival megalakította a Magyar Suzuki 

Zrt.-nél működő ES Autóipari Vasas Alapszakszervezetet, amelynek megválasztott vezetője 

lett. 2019. február 8-án az alperes azonnali hatályú felmondással megszüntette felperes 

munkaviszonyát. Az azonnali hatályú felmondás indokolása szerint a felperes nem az 

elvárható szorgalommal és odafigyeléssel látta el munkáját, kötelezettségeit megszegte, 

feladatait nem megfelelő hozzáállással látta el. 

A felperes az azonnali hatályú felmondás jogellenességére tekintettel kereseti kérelmet 

nyújtott be a bíróságon 2019. március hó 11-én, és kérte a munkaviszonya helyreállítását. 

Kérte továbbá annak megállapítását, hogy az alperes megsértette a felperes jó hírnevét és 

kérte kötelezni az alperest 300.000.- Ft sérelemdíj megfizetésére. Másodlagos kereseti 

kérelemként 3 havi végkielégítés, valamint 55 nap felmondási időre járó távolléti díj 

megfizetésére kérte kötelezni az alperest, amennyiben a bíróság a felperes jogviszonyát nem 

állítja helyre. 

Megjegyzés: A bíróság a perben két perfelvételi tárgyalást tartott, az új határnapon 2019. 

szeptember hó 19. napján 8 órakor perfelvételi tárgyalás tartására kerül sor, amely 

tárgyaláson a bíróság várhatóan a perfelvételt lezárja. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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2019.09.19. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer birtoklásának 

bűntette 

2019.09.19. 13:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2019. január 29-én délután Esztergomban ismeretlen személytől összesen 911,88 

gramm súlyú marihuánát szerzett meg, melyet a használatában álló gépkocsi jobb első ülése 

mögé rejtett el. Ezen kívül a vádlott 2019. január 30. napja előtt megszerzett és esztergomi 

otthonában a lakás konyhai hűtőszekrényében tárolt 2 db citromsárga színű, spongyabob 

mintázatú ecstasy tablettát, valamint a vádlott esztergomi munkahelyén 2 tasakban tárolt 

további 184,10 gramm súlyú marihuánát. 

A vádlott által birtokolt összes kábítószer tiszta hatóanyag tartalma meghaladja a jelentős 

mennyiség alsó határát.  

A férfival szemben korábban, szintén jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer 

birtoklásának bűntette miatt 5 év 2 hónap fegyházbüntetést szabott ki a bíróság, melyből a 

vádlott 2013. december 4. napján szabadult. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat 7 év 6 

hónap fegyházbüntetésre ítélje. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.09.19. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2019.09.19. 13:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2018. szeptember 16. és 2019. február 26. napja között összesen 12 sértett 

járműszerelvényeiből tulajdonított el gázolajat úgy, hogy hét esetben az üzemanyagtank 

kupakját lefeszítette, a további esetekben a lezáratlan tanksapkát kinyitotta, majd azokból a 

gázolajat leszívta. A férfi a cselekmények közül kettőt a Lábatlanon, hármat a Környén, egyet 

a Csémen, hármat a Székesfehérváron, egyet a Zámoly külterületén, egyet az 

Iszkaszentgyörgyön, egyet a 81. számú főúton parkoló járműszerelvények sérelmére követett 

el. A vádlott a tizenkét sértettől összesen 4.855 liter gázolajat tulajdonított el, amelyek 

elkövetési értéke együttesen 1.900.330,-Ft.  

Az elkövető a legutolsó lopásakor egy kamionos pihenőben, egy nyerges-vontatóból 

tulajdonított el 210 liter gázolajat, majd az üzemanyagot a nála lévő 7 darab műanyag 

kannába töltötte. A vádlott a műanyag kannákat a személygépkocsijába tette, majd távozott 

a bűncselekmény helyszínéről. A nyomozó hatóság tagjai intézkedés alá vonták a vádlottat, 

amelynek során a jármű csomagterében megtalálták az eltulajdonított gázolajjal teli 

kannákat. 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az elkövető a nyomozás során beismerő vallomást tett és 

egyezséget kötött az ügyészséggel. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az egyezséget 

hagyja jóvá és ítélje az elkövetőt 1 év 10 hónap szabadságvesztésre, 1 év 10 hónapra tiltsa el 

a közügyek gyakorlásától, a bűncselekménnyel szerzett gazdagodást a vádlottól vonja el, vele 

szemben 994.380.- forint összegben vagyonelkobzást rendeljen el. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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