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súlyos testi sértés 

bűntettének kísérlete 

2020.09.08. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott felesége 2019. október 4-én almásfüzitői lakóhelyük lépcsőházában szóváltásba 

keveredett az idős sértettel, akit a vita hevében megfenyegetett, hogy ha a férje hazaér, akkor 

felküldi a sértetthez. A férfi másnap délelőtt a társasház közös használatú raktárában volt, 

amikor a vádlott és a felesége megjelentek, a vádlott rátámadt a sértettre és kiabálva kérdőre 

vonta az előző nap történtek miatt. A sértett megpróbálta becsukni a raktár ajtaját, a vádlott 

azonban belökte azt és berontott a helyiségbe. Az időskorú sértett félelmében maga elé 

kapott egy kisméretű létrát, de a támadást nem tudta elhárítani, a vádlott ököllel többször 

arcon ütötte a férfit. 

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, 

azonban a támadott testtájékra és az erőbehatás mértékére figyelemmel a bántalmazás 

alkalmas volt súlyosabb arccsonttörés okozására. 

 

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

bűnösségét az ülésen beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 2 év 6 hónap börtönbüntetésre és 3 

évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.09. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2020.09.09. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a tatabányai székhelyű, malomipari termék gyártásával, illetve gabona 

nagykereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság 2014. évtől jelentős szállítói 

tartozásokat halmozott fel, a 2015. évi üzemi vesztesége 2.700.000.000.- forint volt. A cég 

2015. évben 4.600.000.000.- forint összegben nem tudott eleget tenni rövid lejáratú 

kötelezettségének.  

A vádlottak hitelkérelmeit a pénzintézetek elutasították a cég túlzott eladósodottsága miatt. 

A gazdasági társaság 2015. június 30. napjára olyan összegű lejárt tartozásokat halmozott 

fel, melyeket ezt követően nem tudott kifizetni, a cég saját tulajdonát képező értékesebb 
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ingatlanok, valamint búzakészlet jelentős része zálogjogok, és óvadékok alapján a banki 

finanszírozás fedezetéül szolgáltak, meggátolva a céget abban, hogy azok értékesítése révén 

szabad pénzeszközökhöz jusson. Ezt követően a vádlottak a cég tulajdonában lévő, a 

hitelezők kielégítési alapjául szolgáló egyes tárgyi eszközöket, gépjárműveket más gazdasági 

társaságnak értékesítették. 

A 2015. február és 2016. január közötti lejárt tartozások miatt folyamatosan kezdeményeztek 

felszámolási eljárásokat a hitelezők összesen 200.000.000.- forintot meghaladó összegben. 

A vádlottak a cég további működtetése, a felszámolási eljárás szünetelése vagy 

megszüntetése érdekében a hitelezőkkel megegyeztek, részletfizetést ajánlottak fel. 

A vádlottak bár tudatában voltak annak, hogy a cégnek nincs reális lehetősége 2015. június 

30. napjától az ezt követően megkötött szerződések kiegyenlítésére, ennek ellenére a 

gazdasági társaság  folyamatos működtetése érdekében a sértetteket nem tájékoztatták a 

fizetőképességük hiányáról, a meglévő szerződéseket nem mondták fel, továbbra is 

kötöttek, illetve az alkalmazottakkal köttettek  gabona felvásárlására irányuló és a gazdasági 

társaság működését elősegítő egyéb szerződéseket. 

A vádlottak a haszonszerzés céljából tévedésbe ejtő, illetve tévedésben tartó 

magatartásukkal a 191 sértettnek összesen 2.863.208.415.- forint kárt okoztak. 

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

ülésen a bűncselekmények elkövetését beismerik, úgy a  bíróság az elsőrendű vádlottat 5 év 

börtönbüntetésre, 5 év gazdasági társaság vezető tisztség gyakorlásától eltiltásra, és 5 év 

közügyektől eltiltásra, a másodrendű vádlottat 4 év börtönbüntetésre, 4 év közügyektől 

eltiltásra, és 4 év gazdasági társaság vezető tisztség gyakorlásától eltiltásra ítélje, valamint a 

felszámolás alatt álló gazdasági társasággal szemben 1.720.292.357.- forint összegben 

rendeljen el vagyonelkobzást. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.10. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
felfegyverkezve elkövetett 

személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

és más bűncselekmények 

2020.09.10. 8:00 

Az ügy lényege: 

Az elkövető négy társával 2017. március 27-én, hajnali kettő óra körül körüli időben egy tatai 

családi házba tört be. A garázsból nyíló szerszámtároló redőnyét felhúzták, a szúnyoghálót 

levágták, az ablaküveget beégették, majd az ablakkeretet befeszítették. Az elkövetők sötét 

ruhát, símaszkot viseltek, a hálószobában a sértetteket, azaz egy férfit, két gyermeket és egy 

nőt gyorskötözővel megkötöztek. Egy elkövető a megkötözött családot őrizte, miközben 

társaik a lakásban értékek után kutattak. Egy másik rabló a sértett nőtől céges iratok és a 

házban lévő pénz átadását követelte, miközben azzal fenyegette meg, hogy bántalmazni 
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fogja. Az egyik férfi a megkötözött férfit ököllel többször megütötte, gyermekei megölésével 

fenyegette, miközben az értékek átadását követelte. Ugyanez a férfi az egyik gyermek ujját 

késsel szurkálta, ezzel akarta rávenni a sértett férfit az értékei átadására. Az elkövetők végül 

a családot egy alagsori szobába bezárták, ezt megelőzően az ajtó belső kilincsét eltávolították, 

ezután a lakás helyiségeit átkutatták, a házból ékszereket, forint, euró és angol font 

készpénzt, nagy értékű órákat tulajdonítottak el. Az ékszerek és órák együttes értéke: 5 millió 

819 ezer 976 forint, az eltulajdonított készpénz együttes értéke 1 millió 885 ezer 522 forint 

volt. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen tanúmeghallgatás, esetlegesen perbeszéd 

várható. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.10. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2020.09.10. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a nő 2019. június 19-én délután áldozatsegítség kérése miatt kereste fel a 

tatabányai kormányhivatalt, ahol őt az ügyféltérben fogadták. A vádlott ügyében az egyik 

gyámügyi szakügyintéző, a sértett kezdte meg a hivatali eljárás lefolytatását az 

áldozatsegítésre vonatkozó tájékoztatással. Miközben a sértett a vádlott kikérdezését és 

tájékoztatását folytatta, a nő hirtelen az őket elválasztó pulton átnyúlva, minden előzmény 

nélkül jobb kézzel kis erővel pofon ütötte sértettet, majd feldúlt állapotban távozott. A vádlott 

fél órával később visszatért az épületbe, ahol trágár módon kiabált és fenyegetőzött.  

A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló zúzódást szenvedett el, 

amely miatt nem kérte a bántalmazó megbüntetését.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. A bíróság a vádlottat tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben 

1 év -2 évre felfüggesztett- szabadságvesztésre ítélte, a végzés azonban nem vált jogerőssé, 

mert a vádlott és védője tárgyalás tartását kérte. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.10. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
testi sértéssel elkövetett 

kapcsolati erőszak 

bűntette 

2020.09.10. 9:30 
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Az ügy lényege: 

A vádlott és a sértett 2014. májusától élettársi kapcsolatban éltek, közösen nevelték a sértett 

korábbi kapcsolatából született kiskorú gyermekét és a szintén kiskorú közös gyermeküket. 

A vádlott és a nő együttélése a kezdetektől fogva nem volt felhőtlen, a férfi sokszor 

kezdeményezett vitát mondvacsinált okokból, melyek során a sértettet bántalmazta is. A 

sértett emiatt egyszer elhagyta a férfit, de később kibékült vele, a bántalmazások azonban 

folytatódtak. Előfordult, hogy a férfi a nő fejét tatai otthonukban az ágy szélébe verte, a lábát 

a nyakára tette, a nőt a hajánál fogva vonszolta végig az előszobán és olyan eset is volt, amikor 

egy szomszéd sietett a sértett segítségére. 2018. nyár elején, amikor bizonyossá vált, hogy a 

sértett elhagyja a vádlottat, a vádlott napi szinten generált vitákat, rendszeresen sértegette, 

trágár kifejezésekkel illette, több alkalommal megjelent a nő munkahelyén, ahol ugyancsak 

durva hangnemben beszélt a sértettel. 

A kiskorú gyermekek 2016. márciusától 2018. június 15-ig legalább 50 alkalommal voltak 

szem- és fültanúi a vádlott sértett felé megnyilvánuló agresszív, bántalmazó magatartásának, 

ebből legalább 10 olyan eset volt, amikor látták, hogy a férfi fizikailag bántalmazza az 

édesanyjukat. 

2018. június 15-én a vádlott agresszív viselkedése miatt a sértett rendőri intézkedést kért és 

ezen a napon -a kiérkező rendőrök felszólítására- a vádlott elköltözött a lakásból, az élettársi 

kapcsolat ekkor megszakadt. Még ugyanezen a napon este a vádlott visszament a lakásba, 

hogy elvigye az ott maradt holmiját, és kihasználva, hogy a sértett és a gyermekek nem voltak 

otthon, eltulajdonította a nő által vásárolt televíziót, tabletet és hangfalat, összesen 129.500.- 

forint értékben, ezeket a nyomozó hatóság később lefoglalta így visszakerültek a sértetthez. 

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

ülésen a bűnösségét beismeri, úgy a bíróság a többszörös visszaesőnek minősülő férfit ítélje 

2 év fegyházbüntetésre és a feltételes szabadság kedvezményéből zárja ki. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.10. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
folytatólagosan elkövetett 

közokirat-hamisítás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.09.10. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vádlottat 2019. január 22-én az M1-es autópályán közúti ellenőrzés alá vonták. A férfinél 

személyazonosításra alkalmas okmány nem volt, ezért az adatait bediktálás alapján 

rögzítették, aminek során az őt igazoltató rendőröknek magát valótlanul más személynek 

adta ki és az ő adatait (születési hely és idő) adta meg. Tekintettel arra, hogy a bediktált adatok 

egyeztek a nyilvántartásban szereplőkkel, de azok fényképet nem tartalmaztak, a vádlottat a 

járőrök a hivatalos helyiségükbe előállították. Az újabb egyeztetések során ismét 

megerősítést nyert, hogy a vádlott által bediktált adatok a valóságnak megfelelnek, így az 
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előállítás végrehajtásáról készült rendőri jelentésbe valótlanul az került, hogy a bediktált 

személlyel szemben volt rendőri intézkedés, illetve a vádlott az erről készült igazolást és a 

szabálysértést tudomásul vevő nyilatkozatot is a bediktált személy nevében írta alá. 

A közúti ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a bediktált személy nem rendelkezik 

érvényes jogosítvánnyal, az autó műszaki érvényessége lejárt és azt a forgalomból 

ideiglenesen kivonták, erre tekintettel vele szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést 

tett, a feljelentés alapján a Nyíregyházi Rendőrkapitányság a férfit jogerősen 110.000.- forint 

pénzbírsággal sújtotta és 6 hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől. 

A vádlott a hamis adatok bediktálásával közreműködött abban, hogy a rendőri szervek által 

készített, a szabálysértési eljárás menetébe illeszkedő közokiratokba a saját neve és adatai 

helyett valótlanul egy másik férfi adatai kerüljenek, tudva arról, hogy ezzel a férfi ellen 

szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor. 

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

a bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 1 év börtönbüntetésre és 

ugyanennyi időre tiltsa el a közügyektől, valamint rendelje el egy korábbi felfüggesztett 

börtönbüntetés végrehajtását. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.09.11. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
embercsempészés 

bűntette 

2020.09.11. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi 2019. szeptember 13-án Magyarország területén az általa vezetett, ukrán 

honosságú személygépkocsiba felvett öt, hazánkban tartózkodási engedéllyel nem 

rendelkező vietnámi állampolgárt, akik Németországba kívántak eljutni. A férfi szándékosan 

segítséget nyújtott nekik a magyar-osztrák államhatár engedély nélküli átlépéséhez úgy, hogy 

őket Magyarország területén keresztül Ausztria felé az M1 autópályán gépkocsival szállította. 

A vádlott által vezetett gépkocsit az M1 autópálya 67-es km szelvényében rendőri ellenőrzés 

alá vonták. 

 

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

börtönbüntetésre, utasítsa ki Magyarország területéről és kobozza el a szállításhoz használt 

személygépkocsit. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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