
Tatabányai Törvényszék 

2020.01.27 – 01.31. 

2020.01.28. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2020.01.28. 8:15 

Az ügy lényege:  

Az elsőrendű vádlott egy húsfeldolgozó gazdasági társaság ügyvezetőjeként 2015. januárjától 

2016. októberéig rendszeresen fogadott be hamis számlákat, hogy a cég ÁFA fizetési 

kötelezettségét jogtalanul csökkentse. A férfi a számlákat a cég könyvelésébe beállíttatta, 

azok ÁFA tartalmát levonásba helyeztette, a valótlan tartalmú adóbevallásokat a 

könyvelőjével benyújtatta, ezzel összesen 29.560.515,-Ft vagyoni hátrányt okozott az állami 

költségvetésnek.  

Az elsőrendű vádlottnak a hamis számlák egy részét másodrendű vádlott biztosította, aki 

ezzel 20.785.066 forint vagyoni hátrány okozásához nyújtott segítséget. A harmadrendű 

vádlott is biztosított hamis számlákat az elsőrendű vádlottnak, amely cselekményével 

3.327.887,-Ft. vagyoni hátrány okozásához járult hozzá. A harmadrendű vádlott 1.663.944,- 

Ft-ot kapott a segítségéért elsőrendű vádlottól „jutalékként”.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az elsőrendű és a 

másodrendű vádlottal kötött egyezségét a bíróság hagyja jóvá, így mindkettőjüket ítélje 

felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint az elsőrendű vádlottat 1.500.000.- forint, a 

másodrendű vádlottat pedig 500.000.- forint pénzbüntetésre. A harmadrendű vádlottal 

szemben az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a bűncselekmény elkövetését 

beismeri, őt a bíróság 500.000.- forint pénzbüntetésre ítélje, valamint a bűncselekményből 

származó 1.663.944.- forintot kobozza el. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.01.28. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kényszerítés hatósági 

eljárásban bűntette 

2020.01.28. 8:30 

Az ügy lényege:  

A férfi vádlott ellen a Tatabányai Járásbíróságon vagyon elleni bűncselekmény miatt 

folyamatban volt büntetőeljárásban a bíróság 2018. szeptember 5. napjára tanúként idézett 

két személyt, akik 12 óra 30 perckor megjelentek a bíróságon és a földszinti folyosón lévő 

székeken helyet foglaltak. A tanúk várakozása alatt a bíróság folyosóján megjelent a férfi 

vádlott édesanyjával, a másodrendű vádlottal, majd odamentek a tanúkhoz, akiket arra 
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próbáltak kényszeríteni, hogy a tárgyaláson ne tegyenek terhelő vallomást a férfi vádlottra, 

ezért megfenyegették őket azzal, hogy megölik az egész családjukat, felgyújtják az autójukat 

és a házukat. A vádlottak ezt követően bementek a tárgyalóterembe, ahol a másodrendű 

vádlott hallgatóságként foglalt helyet. Rövid idővel később a bíróság szünetet rendelt el, mire 

a másodrendű vádlott visszatért a folyosóra, ahol tovább folytatta a tanúk fenyegetését azzal, 

hogy ha miattuk a fiának „ülnie kell”, akkor a tanúk egyikét és a kislányát is megerőszakolják, 

és a lányukat megölik. A tanúk kihallgatására a tárgyaláson végül nem került sor, mert az 

elkövető beismerő vallomást tett, és az eljárás aznap jogerősen befejeződött, a férfit lopás 

vétsége, csalás vétsége és hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt a bíróság 90 nap 

elzárásra ítélte.   

 

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

bűncselekmény elkövetését beismerik, a bíróság az elsőrendű vádlottat 1 év 6 hónap 

börtönbüntetésre, a másodrendű vádlottat pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.01.28. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kábítószer birtoklásának 

bűntette 

2020.01.28. 8:30 

Az ügy lényege: 

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

gramm 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 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: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bíróság tanúk meghallgatását tervezi. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.01.30. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Sikkasztás bűntette 2020.01.30. 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, melyen ítélet nem várható. A bíróság tanúvallomásokat 

ismertet. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.01.30. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
Halált okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.01.30. 8:30 

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 
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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. 

 

Megjegyzés: Perbeszédek, ítélet várható. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.01.30. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Gyermekpornográfia 

bűntette 
2020.01.30. 10:00 

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 

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

2017 májusában szabadult feltételes kedvezménnyel.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen esetlegesen ítélet várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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