
Tatabányai Törvényszék 

2021.06.28.-2021.07.02. 
 

2021.06.29. 

Esztergomi Járásbíróság  

 

 

 
rongálás vétsége 2021.06.29.  8:30  

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2019. december 16-án 21 óra körüli időben megjelent volt élettársa 

sárisápi lakóhelyén. A férfi dühös lett, mivel az udvaron idegen gépkocsit látott parkolni, 

amiből feltételezte, hogy volt élettársa új kapcsolatot létesített.  

A férfi a nyitott, kitárt kertkapun keresztül odament az udvaron parkoló, élettársa tulajdonát 

képező gépkocsihoz és a nála lévő villáskulccsal a gépkocsi szélvédőjét, a jobb oldali tükröt 

betörte, valamint a jobb oldalát megkarcolta a gépkocsinak. A gépkocsiban ezzel 311.543,- Ft 

rongálási kárt okozott.  

Ezután az elkövető az udvaron parkoló, egy másik férfi tulajdonát képező gépkocsi első és 

hátsó szélvédőjét, az oldalsó tükröket törte be, és megkarcolta mindkét oldali ajtót, a 

gépkocsiban így 899.228 forint rongálási kárt okozott. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
Esztergomi Járásbíróság 

 

 

 
lopás vétsége 2021.06.29.  14:00  

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2020. június hó 25-én, az esti órákban a nyergesújfalui temető 

parkolójában egy személygépkocsi ablaküvegét egy fúrószárt használva kitörte, és a gépkocsi 

jobb első üléséről ellopott egy összesen 32.300 forint értékű táskát, a sértett benne lévő 

pénztárcájával, személyes irataival, bankkártyáival, lakáskulcsával, valamint a sértett 

munkáltatója tulajdonát képező, összesen 44.000 forint értékű mobiltelefonnal és gépkocsi 

pótkulccsal együtt. 

Az elkövető különös visszaeső, 2019-ben szabadult más ügyben kiszabott 

szabadságvesztésből. 

Megjegyzés: Előkészítő tárgyalás: Az ügyészség arra tett indítványt, hogy amennyiben a férfi 

az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, úgy őt az Esztergomi 

Járásbíróság 2 év börtönbüntetésre, 2 év közügyektől eltiltásra ítélje, valamint kötelezze a 

sértettek meg nem térült kárának a megfizetésére 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
Komáromi Járásbíróság  

 

 

 
testi sértés bűntette 2021.06.29.  13:00 

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 börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek 

gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2021.07.01. 

 
Tatabányai Törvényszék 

 

 

 
halált okozó testi sértés 

bűntette 

2021.07.01.  8:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a közepes-súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt lévő vádlott 2020. 

április 18. napján 20 óra körül, Tatabányán italozott és munkáról beszélgetett 3 férfivel. A 

vádlott ekkor közölte az egyik férfivel, hogy nem fog neki munkát adni. Ezt követően a férfi 

elment, majd öt perccel később a sértettel érkezett vissza. 

Az alkoholos befolyásoltság alatt lévő sértett trágár módon szidalmazni kezdte a vádlottat, 

fenyegette, hogy megüti.  A sértett fellépésére a vádlott nem reagált, a sértett ennek ellenére 
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egy alkalommal ököllel arcon ütötte őt. Az ütéstől a vádlott az egyensúlyát vesztette, az arcán 

zúzódással járó 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.  

A vádlott hirtelen, gyors mozdulattal a tőle 3-4 méterre lévő, további fenyegető kijelentést, 

mozdulatot nem tévő sértetthez lépett, és azért, hogy az őt ért sérelmet megtorolja, egy 

alkalommal könyökkel, nagy erővel arcon ütötte. A sértett az ütéstől magatehetetlenül 

hátrafelé, a kőtámfalhoz, majd a földre esett. A vádlott a már földön fekvő, magatehetetlen, 

így védekezni nem tudó sértett bántalmazását folytatta, még legalább három alkalommal, 

nagy erővel, ököllel az arcán megütötte. Amikor a vádlott a sértett bántalmazását 

abbahagyta, a másik 2 férfi elhúzta a vádlottat a sértett mellől.  

A sértett a bántalmazás következtében még a cselekmény helyszínén elhunyt.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, esetlegesen ítélethozatal. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
Tatabányai Törvényszék 

 

 

 
munkaviszony jogellenes 

megszüntetése 

2021.07.01.  11:00  

Az ügy lényege:  

Az alperes – egy magyarországi kórház – 2020. április 9. napján azonnali hatályú felmondással 

megszüntette a felperes - aki az alperes korábbi főigazgatója - munkaviszonyát azzal az 

indokolással, hogy a felperes megszegte a koronavírus járvány kapcsán előírt pontos és teljes 

körű adatszolgáltatás követelményét azzal, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé az 

elhunyt személyekre vonatkozóan helytelen adatokat közölt. 

A felperes keresetet indított az alperessel szemben, amelyben az azonnali hatályú felmondás 

jogellenességére tekintettel 24.000.000 Ft távolléti díj, valamint 30.000.000 Ft sérelemdíj 

megfizetésére kérte kötelezni az alperest. 

Megjegyzés: Perfelvételi tárgyalás folytatása 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
Tatabányai Járásbíróság 

 

 

 
egyedi azonosító jellel 

visszaélés bűntette 

2021.07.01.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott nem gondoskodott a tulajdonában lévő autó átírásáról, ezért a járművet 2019. 

június 17-én kivonták a forgalomból. Mivel a férfi tovább közlekedett az autóval, a 
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rendszámtábláit egy rendőri intézkedés során 2019. novemberében elvették tőle. A vádlott 

ennek ellenére is járni akart az autóval, ezért 2020. áprilisában egy Tatán - köztudottan 

műszaki vizsga felkészítés céljából leparkoltatott – autó rendszámát leszerelte és azokat a 

saját autójára tette, amivel a jármű egyedi azonosító jelét meghamisította. 

Az érvényes jogosítvánnyal nem rendelkező, a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt álló 

vádlott az autóval Tatabányán közlekedett, ittas állapotban, amikor a rendőrök igazoltattál és 

a cselekményét leleplezték.  

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

bűnösségét beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 1év 4 hónap börtönbüntetésre, 7 évre tiltsa el a 

járművezetéstől s 3 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
2021.07.02. 

 
Tatabányai Törvényszék 

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2021.07.02.  9:00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a férfi által vezetett, tatai székhelyű gazdasági társaság 2015. év II- IV. 

negyedévben és 2016. év I. negyedévben különböző kozmetikai termékeket, játékokat, 

műanyag termékeket, iskolaszereket vásárolt részben az Európai Közösség területéről, majd 

azokat egy miskolci székhelyű gazdasági társaság részére értékesítette.  

A vádlott eltitkolta a gazdasági társaság bevételeit oly módon, hogy a 2015. év II- IV. 

negyedévre vonatkozóan egyáltalán nem nyújtott be adóbevallást, a 2016. év I. negyedévére 

pedig olyan valótlan tartalmú ÁFA bevallást nyújtott be, mely szerint ezen időszakban a 

társaság nem végzett belföldi termékértékesítést, így fizetendő ÁFA-ja nem keletkezett. 

A férfi ezen túlmenően a gazdasági társaság képviseletében a 2016. évre vonatkozóan, 

valamint a kft. 2017. június 1. napján elrendelt felszámolására figyelemmel a 2017. évi tört 

időszakra vonatkozóan nem teljesítette a beszámolási kötelezettségét. Mindezzel a Kft. 

gazdálkodásának, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének áttekintését 2015. évtől 

kezdődően a felszámolás elrendeléséig meghiúsította. 

A vádlott a bűncselekmény elkövetésével a magyar költségvetésnek 98.087.000 forint vagyoni 

hátrányt okozott. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés, hármas tanácsban. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság 

a férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetést szabjon ki és tiltsa el a gazdasági társaság 

vezetője foglalkozástól, valamint a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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