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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kifosztás bűntette 2019.12.03. 8:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott a sértett testvérek dorogi lakásában tartózkodott 2018. december 31-én, az egyik 

sértett vendégeként a Szilvesztert ott töltötte, együtt italoztak, majd éjfél után mindketten 

elaludtak.  A másik sértett nem tartózkodott a lakásban, az ő szobájának ajtaja azonban nem 

volt kulcsra zárva. 

A nő a hajnali órákban felébredt, kihasználta, hogy a barátnője még alszik és az ágya melletti 

kisasztalról eltulajdonította annak 26.990,-Ft értékű mobiltelefonját, valamint a táskájából a 

sértett 18.000,- Ft készpénzét. Ezt követően a vádlott átment a másik szobába és onnan a 

szekrényből eltulajdonította a távollevő sértett parfümjét, neszesszerét, benne különböző 

kozmetikai termékekkel, egy ékszeres dobozt, benne különböző bizsu ékszerekkel és egy 

karórával, valamint egy ajándékcsomagot. A távollevő sértettől eltulajdonított tárgyak 

összértéke: 57.394,- Ft. Az eltulajdonított tárgyak közül a vádlott lakóhelyén lefoglalásra és a 

sértettnek kiadásra került a virágmintás doboz a benne lévő ékszerekkel, ezzel a lopási kárból 

megtérült 32.645,- Ft. 

A vádlott a mobiltelefont 10.000,-Ft-ért értékesítette. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. Esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.12.04. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Lopás bűntette 2019.12.04. 8:00 

Az ügy lényege: A vádlottak 2017. december 15-én reggel azért utaztak egy kölcsön kért 

autóval Komáromba, hogy egy ingatlanba betörjenek és onnan értékeket tulajdonítsanak el. 

A vádlottak a sértett komáromi ingatlanának betonkerítésén átmásztak, az épület egyik 

ablakát feszítővassal befeszítették és az ablakon át bemásztak a házba. Az épületben az 

elkövetők készpénzt, vásárlási utalványt, ékszereket és karórákat vettek magukhoz, továbbá 

informatikai eszközöket készítettek össze későbbi elvitelre. Az elkövetési érték: 498.709,-Ft.  

A betörésnek volt egy szemtanúja, aki a rendőrséget nyomban értesítette. Amikor a vádlottak 

a lakóház kerítésén másztak ki, a nyomozó hatóság az elsőrendű vádlottat a helyszínen 
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elfogta. Az elfogott elkövetőtől a rendőrség a lopott ékszereket, a készpénzt és vásárlási 

utalványt visszavette. A másodrendű vádlott azonban elmenekült a rendőrök elől, a 

menekülési útvonalon a nála lévő karórákat, valamint a behatoláshoz használt, saját vérével 

szennyezett kesztyűt eldobta. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.12.04. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
foglalkozás körében 

elkövetett veszélyeztetés 

vétsége 

2019.12.04. 13:00 

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: Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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2019.12.06. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kifosztás bűntette 2019.12.06. 8:00 

Az ügy lényege:  

A sértett 2019. április 25-én az általa is lakott présházába befogadta a hajléktalan, 

jövedelemmel nem rendelkező fiát. A vádlott éjszaka, kihasználva, hogy az édesapja alszik, a 

fogason lévő nadrágja zsebéből kivette a sértett pénztárcáját, benne a személyes irataival, 

bankkártyájával, 183,6 Euroval és 60.000,-Ft készpénzzel, valamint kivette a sértett autójának 

indítókulcsát. Ezután a férfi a sértett tudta és engedélye nélkül a személygépkocsiba beült, 

azzal Csitárra ment, hogy meglátogassa a barátnőjét.  

Az elkövető a pénz egy részét elköltötte, a többit a pénztárcával és az iratokkal, valamint a 

járművel együtt Balassagyarmaton történt elfogásakor a rendőrök lefoglalták, így az okozott 

kárból 103.337,-Ft megtérült. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. A sértett magánindítványban kérte a fia megbüntetését. Az 

ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a rablás bűntette és más bűncselekmények miatt 

korábban már elítélt vádlottat a bíróság ítélje végrehajtandó szabadságvesztésre és tiltsa el 

a közügyektől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.12.06. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

költségvetési csalás és más 

bűncselekmény 

2019.12.06. 9:00 

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 
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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: Ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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