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2020.03.16.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Kifosztás bűntette és
más bűncselekmény

2020.03.16.

12:30

Az ügy lényege:
A sértett 2018. március 22. napjáig egy oroszlányi munkásszállón lakott. A vádlott korábban
szintén a szálló lakója volt, 2018. március 22-én pedig egy barátját meglátogatni tért vissza. A
sértett aznap, költözés közben nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, ittas állapotba került.
A sértett –a vádlott jelenlétében– megkérte egy ismerősét, hogy vegyen le neki pénzt az
automatából, ezért átadta a férfinek a bankkártyáját és egy cetlit, amin a PIN kód szerepelt.
A férfi a pénzfelvételt követően a kártyát és a cetlit is visszaadta a sértettnek a szálló udvarán.
A vádlott és az ittas sértett este a szálló előtt tartózkodtak. A férfi ittas állapota miatt ült,
többször megpróbált felállni, de mindig visszaesett. A nő, kihasználva a sértett állapotát,
belenyúlt a farzsebébe, kivette onnan a férfi pénztárcáját, benne 10.000.- forint készpénzzel,
valamint a bankkártyával és a PIN kódot tartalmazó cetlivel. A nő magára hagyta a sértettet
és egy bankautomatához ment, amiből a jogosulatlanul megszerzett bankkártyával 46.000.forint készpénzt vett fel.
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

2020.03.17.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
költségvetési csalás
bűntette

2020.03.17.

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: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet nem várható.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2020.03.17.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
közveszéllyel fenyegetés
bűntette

2020.03.17.

9:00

Az ügy lényege:
A vádlott 2019. júniusában egy esztergomi gyárban dolgozott. A vádlott egy, az élettársát ért
korábbi sérelem miatt megharagudott a munkahelyére és elhatározta, hogy a cégnek
szándékosan kárt fog okozni úgy, hogy bombariadót jelent be telefonon. 2019. június 21-én
a vádlott telefonon próbálta rábírni 14 éves, gyermekotthonban nevelésbe vétele miatt
életvitelszerűen tartózkodó fiát, hogy az általa megadott telefonszámon hívja fel a férfi
munkahelyét és közölje, hogy a gyárban bomba fog robbanni, vagy kérjen meg erre valakit.
A telefonszámot a vádlott fia a fiatalkorú barátnőjének adta meg. A telefonhívást végül a lány
-aki szintén jelen volt, amikor barátja a vádlott üzenetét megkapta, így tudomással bírt a
vádlott szándékáról- hajtotta végre a gyermekotthon tulajdonát képező mobiltelefonról és
közölte, hogy a gyárban bomba van elhelyezve.
A hívást követően a cég értesítette a rendőrséget, majd a gyár területét szakaszosan
kiürítették. A bombakutatás miatt a cég működése részlegesen több órára leállt, így kb. 10
millió forint kár keletkezett.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság fogadja el a vádlottal
2019. november 8-án kötött egyezséget, vagyis ítélje 1 év 11 hónap börtönbüntetésre 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

2020.03.18.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

kábítószer-kereskedelem 2020.03.18.
bűntette

8:15

Az ügy lényege:
A vádlott 2018-ban saját és édesanyja fogyasztása, valamint értékesítés céljából kender
növényeket termesztett a tatabányai házának udvarán lévő két fóliasátorban. A férfi a
növényeket 2018. októberében leszüretelte, édesanyjával együtt fogyasztott belőle, valamint
2018. november 21-én történt elfogásáig négyszer, alkalmanként 20 gramm kannabiszt adott
át egy harmadik személynek, aki az első két alkalommal fúrógép és házimozi javításáért neki
járó munkadíjként kapta a vádlottól a marihuanát, ezt követően alkalmanként 40.000,- Ft-ot
fizetett a termesztőnek.
A nyomozó hatóság 2018. november 21-én a vádlott ingatlanáról összesen 1082,17 gramm
kannabiszt foglalt le, amelynek hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség alsó határának a
94,66%-a.
Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bíróság a vádlottat és egy tanút hallgat meg.
Esetlegesen ítélet várható.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2020.03.19.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
zaklatás vétsége

2020.03.19.

13:00

Az ügy lényege:
A vádlott és a sértett testvére között 2018. szeptember 13-án közlekedési baleset történt.
Még aznap este a vádlott üzenetet küldött a sértettnek, amiben a testvérét kereste. A sértett
nem válaszolt a vádlottnak, aki ettől ideges lett. A férfi másnap Messengeren fenyegető
üzenetet írt a sértettnek, aki azt elolvasta, de nem válaszolt rá. A vádlott két nappal később,
kora este egy esztergomi parkolóban meglátta a sértettet, megkérdezte tőle, hogy hol van a
testvére. A sértett férfi közölte a vádlottal, hogy neki az egészhez semmi köze, hagyja őt
békén, erre a vádlott egy autóemeléshez használatos vascsövet tartva megfenyegette a
sértettet; „Ezzel foglak agyonverni!”. A vádlott 2018. szeptember 26-án, egy esztergomi
bisztróból úgy rendelt pizzát, hogy külön kérte, hogy azt a futárként dolgozó sértett szállítsa
ki.
A sértettben a fenyegetések komoly félelmet keltettek, magánindítványát még aznap
előterjesztette.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit ítélje

fogházbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendelje el a korábban
kiszabott 1 év börtönbüntetés végrehajtását.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

