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Testi sértés bűntette 2020.01.13. 8:00 

Az ügy lényege:  

Az erősen ittas állapotban lévő vádlott 2019. január 17-én délután a sértett nő tatabányai 

lakásában tévénézés közben beszélni kezdett a sértetthez, aki rászólt, hogy hagyja abba. 

Ekkor a vádlott a szobában lévő ágyon ülő, bal kezének, illetve bal bokájának bénulása miatt 

tolókocsival, illetve háromlábú bottal közlekedő sértetthez ment, hanyatt lökte az ágyon, 

haját megragadta és folyamatos szidalmazása közben legalább két alkalommal, közepes 

erővel ököllel bal arcfelén megütötte, illetve megkarmolta. 

A vádlott bántalmazása következtében a sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülésként bal 

halántéktáji, bal első szemzug és homloktáji zúzódásokat, valamint bal arcfeli hámfosztást 

szenvedett.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.01.13. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
Halált okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.01.13. 8:00 

Az ügy lényege:  

Az elkövetők 2018. július 25-én a kora délutáni óráktól Tatabánya utcáin csavarogtak, este 

észlelték az erősen ittas állapota miatt a földön fekvő sértettet. A nő vádlott megfigyelte, hogy 

a sértettnél mobiltelefon és egyéb értéktárgyak vannak, majd felbujtotta a másik két férfi 

vádlottat arra, hogy üssék le a sértettet, ő pedig majd elveszi az értékeit. A sértettet követték, 

aki menekülni kezdett az elkövetők elől. Egy irodaépület előtt az elsőrendű vádlott egy 

alkalommal, nagy erővel, ököllel arcon ütötte a sértettet, aki az ütéstől elesett és a fejét a 

betonba beverte, majd az eszméletét elvesztette. Ezt követően a nő vádlott elvette a sértettől 

a mobiltelefonját, 25.880,- Ft készpénzét, a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját. A 

sértettet bántalmazó elkövetőt a helyszínen elfogták, a másik két vádlott elfogására később 

került sor.  

A sértett a bántalmazás következtében elszenvedett koponya sérülése miatt 2018. augusztus 

9-én a kórházban elhalálozott. 
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Megjegyzés: Perbeszédek, esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.01.14. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2020.01.14. 8:45 

Az ügy lényege: 

A másodrendű vádlott megegyezett az akkor házi őrizetben lévő elsőrendű vádlottal, hogy 

értékesítésre és saját fogyasztásra kannabiszt szereznek. A vételárat az elsőrendű vádlott 

biztosította. A megállapodásnak megfelelően 2018. március 20. és május 8. napja között a 

vádlottak naponta egyszer alkalmanként legalább 20 gramm kannabiszt vásároltak 2.000,-

Ft/gramm áron. A legtöbb esetben a másodrendű rendű vádlott vette át és szállította a 

kábítószert az elsőrendű vádlotthoz, annak tatabányai lakásába, de előfordult, hogy a 

vádlottak szállítója személyesen vitte el nekik a kábítószert. A másodrendű vádlott a nála 

jelentkező vevőket az elsőrendű vádlotthoz irányította, ritkán pedig maga szolgálta ki őket. A 

megszerzett összesen legalább 1340 gramm kannabiszt 2.500,-Ft/gramm áron, 

grammonként 500,-Ft jogtalan haszonnal értékesítették. A másodrendű vádlott a 

közreműködéséért cserébe naponta 1 gramm kábítószert kapott saját fogyasztásra az 

elsőrendű vádlottól, illetve a kábítószerből az elsőrendű vádlott is fogyasztott.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az elsőrendű vádlottal az ügyészség egyezséget kötött a 

bűnösség elismeréséről, a vádiratban ennek jóváhagyását, vagyis 6 év fegyházbüntetés és 6 

év közügyektől eltiltást indítványozott. A másodrendű vádlottal szemben az ügyészség 

indítványozta, hogy amennyiben a bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság 5 

év fegyházbüntetésre ítélje és 5 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Az ügyészség ezen 

kívül indítványozta, hogy a bíróság a bűncselekménnyel szerzett gazdagodást az elsőrendű 

vádlottól vonja el, 620.000.- forint vagyonelkobzást alkalmazzon. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.01.14. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kifosztás bűntette 2020.01.14. 10:00 

Az ügy lényege: A két budapesti nő 2017. április 21-én éjfélkor a sértett férfi komáromi 

lakásában szexuális szolgáltatás nyújtásának ígéretével jelent meg. A nők a férfit alkohollal 
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itatták és „vágyfokozóként” porrá tört nyugtató hatású gyógyszert adtak neki, amit a sértett 

felszívott az orrába. A férfi emiatt rosszul lett, elájult. A vádlottak az öntudatlan állapotban 

lévő sértett lakásából eltulajdonítottak két márkás órát, játékkonzolt, gitárt, erősítőt, 

mobiltelefont, melyek együttes értéke 391.570,- forint.  

 

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

bűncselekmény elkövetését beismerik és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, úgy a 

bíróság őket 2-2 év -4-4 évre felfüggesztett- börtönbüntetésre és fejenként 200.000.- forint 

pénzbüntetésre ítélje, valamint kötelezze az elkövetőket a sértettnek okozott kár 

megfizetésére. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.01.14. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Garázdaság vétsége 2020.01.14. 10:30 

Az ügy lényege:  

Az ittas állapotban lévő vádlott 2018. december 14-én este az esztergomi korcsolyapályán, 

minden előzmény nélkül a mellette elhaladó kiskorú sértettet jobb vállával szándékosan 

megütötte, majd hangosan szidalmazás közben lökdösni kezdte. A vádlott a sértettet 

legalább 10 alkalommal, két kezével a mellkas részen meglökte. A sértettet a barátai a 

helyszínről elkísérték, de a vádlott őt további hangos szidalmazással követni kezdte, majd 

amikor utolérte a bal füle mögötti részen ököllel megütötte. A sértett ezután tovább indult, 

de a vádlott még mindig követte és folyamatosan, emelt hangon provokálta, verekedésre 

szólította fel. A sértett kinevette a vádlottat, emiatt a vádlott még idegesebb lett és újból, a 

sértett bal füle mögötti részt ököllel, olyan erővel megütötte, hogy a sértett megszédült.  

A sértettnek sérülése nem keletkezett, azonban a vádlottnak a társadalmi együttélési 

szabályokkal nyíltan szembe helyezkedő, huzamos ideig, több helyszínen tanúsított 

kötekedő, minden előzmény nélküli provokáló, erőszakos magatartása az azt észlelőkben 

megbotránkozást és riadalmat keltett.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.01.16. 
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KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kábítószer-kereskedelem 
bűntette 

2020.01.16. 8:00 

Az ügy lényege:  

Az egyik férfi 2017. év második felétől elfogásáig, azaz 2018. június 18. napjáig terjedő 

időszakban havi rendszerességgel vásárolt móri, illetve tatabányai dílerektől marihuanát 

2500 Ft/egység áron. A férfi 2018. évtől nem csak fogyasztotta, hanem a beszerzési áron 

ismerősének, egy császári férfinak legalább 10 alkalommal adott át kábítószert, valamint két 

további fogyasztónak is összesen 8 adag kábítószert adott el.  

A császári férfi a megvásárolt marihuanából további négy fogyasztónak, köztük a 

harmadrendű vádlottnak adott át kábítószert, akikkel azt közösen fogyasztotta el.  

 

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

előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismerik, úgy a kisbéri férfit 2 év 6 hónap 

börtönbüntetésre és 3 közügyektől eltiltásra, a császári férfit felfüggesztett 

fogházbüntetésre, a fogyasztó harmadik férfit pedig 200 óra közérdekű munka büntetésre 

ítélje a bíróság. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.01.16. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
Költségvetési csalás 
bűntette és más 
bűncselekmények 

2020.01.16. 8:00 

Az ügy lényege:  

A bűnszervezet vezetője, az elsőrendű vádlott két, húskészítmények nagykereskedelmével 

foglalkozó gazdasági társaságot irányított, amelyek 2012. júniusa és 2014. decembere közötti 

időszakban közvetlenül az Európai Közösségből vásároltak húsárut, amit belföldi gazdasági 

társaságoknak értékesítettek tovább. A két Kft-nek ÁFA-fizetési kötelezettsége keletkezett, 

ÁFA levonására nem voltak jogosultak, a fizetendő ÁFA összegét az elsőrendű vádlott fiktív 

számlák befogadásával jelentéktelen összegűre csökkentette. A fiktív számlákat nyolc olyan 

közbeékelődött cég állította ki, amelyeket ténylegesen az elsőrendű vádlott irányított. Az 

elsőrendű vádlott által működtetett bűnszervezet biztosította, hogy pusztán az iratok, 

számlák alapján úgy tűnjön, mintha a közbeékelődött cégek vásároltak volna európai 

közösségi értékesítő cégektől, illetve a fiktív számlák szerinti vevő értékesítette a húsárut a 

két Kft-nek.  

A bűnszervezet összesen 2.336.836.189,- Ft. vagyoni hátrányt okozott a magyar állami 

költségvetésnek.   

 

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

előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismerik és lemondanak a tárgyaláshoz 
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fűződő jogukról, úgy a bíróság a bűnszervezet vezetőjét 8, két további társát 7 illetve 6 év 

fegyházbüntetésre, három elkövetőt 3-3 év börtönbüntetésre, egy elkövetőt 2 év 6 hónap 

börtönbüntetésre, 4 elkövetőt 2-2 év börtönbüntetésre ítélje. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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