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különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

költségvetési csalás és más 

bűncselekmény 

2019.11.25. 8:00 

Az ügy lényege:  

 

Az első- és a másodrendű vádlottak 2012. február 1-jén közösen alapítottak egy kft.-t, 

tatabányai székhellyel. A vádlottak a cég alapításakor megegyeztek, hogy a másodrendű 

vádlott csupán névleg lesz a kft. ügyvezetője, azt ténylegesen az elsőrendű vádlott fogja 

vezetni. Az elsőrendű vádlott a gazdasági tevékenység folytatása céljából a kft. számára 2012. 

október 15-től bérbe vett egy műhelycsarnokot, melyben ismeretlen személytől bérelt 

fémipari gépek segítségével elvégezte az elvállalt vasipari munkákat. 2012. évben – a 

fémmegmunkálást nem végző elsőrendű vádlotton kívül – csupán a másodrendű vádlott 

élettársa volt munkavállalóként a kft.-hez bejelentve. A kft. a szerződésekben vállalt 

kötelezettségének alvállalkozók közreműködése nélkül, gyakorlatilag teljes egészében be 

nem jelentett munkavállalók segítségével tett eleget. A kft. befizetendő ÁFÁ-jának 

csökkentése céljából az elsőrendű vádlott három gazdasági társaságtól fiktív számlákat 

szerzett be. A kft. a 2012. év mindegyik negyedéve vonatkozásában adóbevallást nyújtott be 

könyvelő közreműködésével. Az bevallásokban az árbevételek helyesen szerepeltek, azonban 

a beszerzési oldalon a fiktív költségszámlákkal összesen 66.161.033,- forinttal csökkentette 

jogosulatlanul a befizetendő ÁFÁ-t. Ezen magatartásával az állami költségvetésnek 

ugyanilyen összegű vagyoni hátrányt okozott.  

Az elsőrendű vádlott 2012. évben a kft. bankszámlájáról összesen 119.388.000,- Ft készpénzt 

vett fel, amelyet nem fordított a kft.-t terhelő adó megfizetésére. A készpénzzel az elsőrendű 

vádlott személyesen gazdagodott. 

 

Megjegyzés: Ítélet várható. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.11.26. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 
2019.11.26. 8:15 

Az ügy lényege:  
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A harmadrendű vádlott 2018. május 10-én megbízta a másodrendű vádlottat, hogy 

vásároljon részére marihuanát azért, hogy más személyek részére értékesítse. A másodrendű 

vádlott az elsőrendű vádlottal vette fel a kapcsolatot, aki ismeretlen személytől 230 gramm 

kábítószert vett meg, amelyet aznap délután 290.000,- Ft-ért Tatabányán, Dózsakertben adott 

át a másodrendű vádlottnak.  

A másodrendű vádlott a megvásárolt anyagból 35,4 grammot magának tett félre, a többit a 

gépjárműve utasterébe tette, és találkozót beszélt meg a harmadrendű vádlottal, hogy a 

kábítószert neki átadja. A másodrendű és a harmadrendű vádlottat a kábítószer átadása 

közben, Tatabányán egy parkolónál érte tetten a nyomozó hatóság, tőlük a kábítószert és a 

harmadrendű vádlott által vételárnak szánt 290.000,-Ft-ot lefoglalta.   

A lefoglalt kábítószer a csekély mennyiséget mintegy négyszeresen haladja meg, a jelentős 

mennyiség alsó határát nem éri el.  

A harmadrendű vádlott 2016. januárja és 2018. májusa között, rendszeresen értékesített 

kábítószert további négy személynek, amelyből 632.000,-Ft. jövedelme keletkezett.  

A vádlottak mindegyike maga is kábítószer fogyasztó, ezen kívül a harmadrendű vádlott 2018. 

március 4-én Tatabánya lakott területén belül úgy vezetett egy személygépkocsit, hogy 

szervezetében a vezetési képességére hátrányosan ható kábítószer volt.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.11.27. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
foglalkozás körében 

elkövetett veszélyeztetés 

vétsége 

2019.11.27. 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 
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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: Folytatólagos tárgyalás. A bíróság tanúkat és szakértőket hallgat meg, 

esetlegesen ítélet várható.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.11.27. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Állatkínzás bűntette 2019.11.27. 8:00 

Az ügy lényege:  

A vádlottnak és a férjének volt egy kutyája, akit egy bérelt telken, láncon tartottak. Mivel a 

vádlott férje külföldön dolgozott, így az állat gondozása a vádlott feladata volt. A nő 2018. 

nyár elejétől 2019. január 7. napjáig a kutyának nem biztosított megfelelő száraz és védett 

helyet, ezért az állat bundája fagyott sárral és ürülékkel erősen szennyezett volt, a ráfagyott 

sártól a farkát mozdítani sem tudta. A vádlott továbbá nem gondoskodott megfelelően az 

állat ellátásáról sem, ezért a kutya kórosan lesoványodott és kiszáradt, annyira gyenge volt, 

hogy felállni sem tudott. Az eb életét csak a gyors orvosi ellátás és gondoskodás mentette 

meg. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.11.27. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2019.11.27. 13:00 

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.  
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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 ügyészség indítványozta, hogy az ülésen a bíróság hagyja 

jóvá a vádlottal kötött egyezséget, ennek értelmében ítélje 1 év 5 hónap szabadságvesztésre 

és 2 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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