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Kifosztás bűntette 2019.12.10. 8:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2019. február 26-án, március 1-jén, 25-én, és 30-án az esztergomi kórház különböző 

osztályain fekvő betegeket lopott meg.  Három esetben a beteg távollétét kihasználva vitt el 

pénztárcát és készpénzt, ezzel az első sértettnek 30.300,- Ft., a második sértettnek 2.300,- Ft., 

a harmadik sértettnek 20.000,- Ft. kárt okozott. A negyedik esetben úgy követte el a lopást a 

férfi, hogy a frissen műtött sértett az ágyán aludt, ezáltal védekezésre képtelen állapotban 

volt, ezt használta ki az elkövető, és a sértett irattartóját, és 9.000,- Ft készpénzét az ágy 

mellett elhelyezett táskából vette el. A férfi 2019. március 10-én az esztergomi 

buszvégállomáson a váróteremben lévő padon alvó sértettől a 45.000,- Ft értékű telefonját 

és a 11.000,- Ft-ot tartalmazó pénztárcáját lopta el úgy, hogy azokat a nadrágzsebéből, és a 

kabátja zsebéből kivette. A férfi 2019. május 9-én egy esztergomi iskola portájáról egy 

kézitáskát lopott el, amelyben a sértett készpénze, személyes iratai, mobiltelefonja, karórája 

volt, ezzel a sértettnek 46.800,- Ft kárt okozott.  

A férfi négyszer volt büntetve, amelyek közül őt a bíróság 2012. évben rablás bűntette miatt 

8 év börtönbüntetésre ítélte, ezt 2018. december 6-án töltötte le, erre figyelemmel különös 

visszaesőnek minősül. 

 

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

bűncselekmények elkövetését az ülésen beismeri, úgy őt a bíróság 7 év börtönbüntetésre és 

150.880.- forint vagyonelkobzásra ítélje, valamint 7 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.12.10. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Gyermekpornográfia 

bűntette 

2019.12.10. 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 
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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 

gyermekpornográfia bűntette miatt a bíróság 6 év fegyházbüntetésre ítélte, mely büntetésből 

2017 májusában szabadult feltételes kedvezménnyel.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.12.10. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Sikkasztás bűntette 2019.12.10. 8:30 

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: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.12.11. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 
bűntette 

2019.12.11. 8:00 

Az ügy lényege:  

Az elsőrendű és a másodrendű vádlott 2015-től 2018. június 28-ig élettársként éltek együtt 

az elsőrendű vádlott tatabányai lakásában. 2018-ban az elsőrendű vádlott összesen 

átlagosan kb. 170.000.- forint jövedelemmel rendelkezett havonta, a másodrendű vádlottnak 

legális jövedelme nem volt. 2018. június 28. napját megelőzően a vádlottak kábítószer 

fogyasztók voltak, az elsőrendű vádlott amfetamint és kokaint, a másodrendű vádlott 

marihuánát, amfetamint és kokaint fogyasztott. 

2018. évben elfogásukig, június 28. napjáig a vádlottak a megélhetésüket részben marihuána 

és speed eladásából biztosították, valamint eladás céljából a lakásban 14 tő marihuanát 

termesztettek. 

 

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

ülésen a bűncselekmény elkövetését beismerik, úgy őket a bíróság 5-5 év fegyházbüntetésre 

ítélje és a vádlottakat a közügyek gyakorlásától 5 évre tiltsa el. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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