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2022.06.20. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2022.06.20.  08:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő vádlott 2021. június 7-én 14 óra 50 perc körüli időben 

egy oroszlányi dohánybolt előtti területen tartózkodott, amikor a lakossági bejelentés alapján 

a helyszínre érkező 2 közterület-felügyelő intézkedés alá vonta. A vádlott ezzel nem értett 

egyet, ezért a vele szemben eljáró egyik közterület-felügyelőt szidalmazni kezdte, eközben a 

nála lévő 8 cm pengehosszúságú kést a kezében tartva hadonászott, majd a kést a 

nadrágjának a zsebébe tette. A vádlott ezt követően a sértettet tovább szidalmazta és 

megöléssel fenyegette meg. A helyszínre érkező rendőrök a vádlottal szemben kényszerítő 

eszközt alkalmaztak, és a szolgálati jármű hátsó ülésére beültették, majd az ajtót becsukták. 

Ekkor a vádlott a személygépkocsi jobb hátsó oldalsó ablakát megrúgta, amelynek 

következtében az kitörött. Ezt követően a vádlott a személygépkocsiból ki akart szállni, amit 

a sértett akként akart megakadályozni, hogy a vádlott lábát megfogta, és próbálta a járműbe 

visszaültetni, miközben a vádlott trágár szavakkal illette és a lábát rugdosta. Ennek 

következtében a sértett az egyensúlyát elveszítve a vádlottal együtt a jármű hátsó ülésére 

esett, ahol a sértett a továbbra is üvöltöző vádlottat lefogni és csillapítani próbálta, amelynek 

során a vádlott a sértett lábát több alkalommal megrúgta, leköpte, kezét megharapta. A 

bántalmazás következtében a sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek. 

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

börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.06.20. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
halálos közúti baleset 

okozásának vétsége 

2022.06.20. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019. december 17-én éjszaka személygépkocsit vezetett Tata lakott 

területén, a Május 1. úton a belső sávban. Előtte jármű nem haladt, ugyanakkor a külső 
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sávban haladt egy másik gépjármű, ami megállt az úton kijelölt gyalogosátkelőhely előtt, majd 

az ott várakozó sértett részére biztosította az úttesten való átkelést. Ezt a vádlott nem észlelte 

és 65-73 km/órás sebességgel elütötte a zebrán áthaladó sértettet, aki ennek következtében 

nagy erővel a jármű elejére a szélvédőnek csapódott, majd az úttestre esett.  

A baleset során a gyalogos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét 

vesztette. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás szakértők meghallgatásával folytatódik.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.06.20. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2022.06.20. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott, valamint a nyomozás során ismeretlenül maradt női társa 

2019. januárjában elhatározták, hogy oly módon fognak jogtalanul rendszeres haszonra szert 

tenni, hogy egy internetes oldalon különböző hirdetéseket adnak fel, amelyben 

személygépkocsit, lakókocsit, motorcsónakot, valamint berendezési tárgyakat, szerszámokat 

kínálnak eladásra tényleges teljesítés szándéka nélkül. 

Az I. rendű vádlott rábírására a II. rendű vádlott rávette a III. rendű vádlottat arra, hogy a 

bűncselekmények elkövetéséhez olyan bankszámlákat biztosítson, amelyen a sértettektől 

érkező pénzösszegeket fogadhatják. 

A III. rendű vádlott a bankszámláira érkező, általa is tudottan csalásból származó 

pénzösszegeket jogtalan haszonszerzés érdekében felvette, annak nagyobb részét 

készpénzben a II. rendű vádlottnak átadta, illetve azokból befizetéseket teljesített az V. rendű 

és a VI. rendű vádlott bankszámláira. A III. rendű vádlott rávette lányát, a IV. rendű vádlottat 

is, hogy szintén vegyen le a III. rendű vádlott bankszámlájáról különböző összegeket és az 

összegek eredetének leplezése céljából befizetéseket teljesítsen az V., illetve a VI. rendű 

vádlottak számlájára. Az I. rendű és a II. rendű vádlott rávették élettársaikat V. rendű és VI. 

rendű vádlottakat, hogy a sértettektől kicsalt összegek megszerzése érdekében bocsássák 

rendelkezésükre a bankszámláikat. 

Az ügyészség a vádiratában 71 vádpontot jelölt meg, melyben a vádlottak a sértettektől a 

hirdetésekkel pénzt csaltak ki. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az I.-III. rendű 

vádlottakat ítélje szabadságvesztésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától, míg a IV.-VI. 

rendű vádlottakat pénzbüntetésre ítélje. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.06.20. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberkereskedelem 

bűntette 

2022.06.20. 8:30 

Az ügy lényege:  

Az ügyészség az I. rendű vádlottat folytatólagosan, több ember sérelmére, tizennyolcadik éltévét 

be nem töltött, nevelése, felügyelete alatt álló személy sérelmére, kizsákmányolás céljából 

elkövetett emberkereskedelem bűntettével vádolta meg. A vádirat szerint az I. rendű vádlott 

nevelése és felügyelete alatt állt a 2006. novemberében született lánya, és 2004. novemberében 

született unokahúga. A nő 2020. június elejétől 2020. október hónap végégig több alkalommal is 

rábeszélte a nevelése, felügyelete alatt álló sértetteket, hogy menjenek el a II. rendű vádlotthoz, 

és részére különböző szexuális cselekményeket végezzenek. A nő elvárta, hogy a sértettek a II. 

rendű vádlottól kapott készpénzt neki átadják, mely összegekkel a továbbiakban már ő 

rendelkezett, így összesen legkevesebb 235.000 Ft összeget szerzett meg   

A II. rendű vádlott tudta, hogy a sértettek még nem töltötték be a 18. életévüket, és az I. rendű 

vádlott lányáról azt is tudta, hogy még nincs 14 éves. A vádirat szerint a férfi ezekkel 

cselekményekkel elkövette a gyermekprostitúció kihasználása és a szexuális visszaélés bűntettét.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az I. rendű vádlottat ítélje 

szabadságvesztésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, szüntesse meg a szülői felügyeleti jogát. 

Az ügyészség a II. rendű vádlott esetében is a szabadságvesztés kiszabása, a közügyek 

gyakorlásától való eltiltás mellett indítványozta, hogy a bíróság tiltsa el minden olyan foglalkozás 

gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem 

töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel 

egyéb hatami vagy befolyási viszonyban áll.  

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.06.20. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2022.06.20. 13: 00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2011. október 24-től 2013. január 11-ig terjedő időben ügyvezetője 

volt egy tatai székhelyű gazdasági társaságnak, 2013. január 11. napját követően a cégnek új 

tulajdonosa és ügyvezetője lett. A vádlott azonban ezt követően is tovább folytatta a 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


gazdasági tevékenységet a korábbi cége nevében és képviseletében, erről a tevékenységéről 

pedig nem tájékoztatta az új ügyvezetőt. A vádlott 2011. IV. negyedévtől 2013. I. negyedévig 

terjedő időszakban a gazdasági társaság nevében főként betonacél, henger huzal és faanyag, 

kisebb részben egyéb termékek kereskedelmével, illetve – szintén kisebb részben – 

különböző szolgáltatások nyújtásával foglalkozott. A vádlott a betonacélt és a henger huzalt 

döntően az Európai Közösség területéről, a fananyagot kisebb mértékben szintén onnan, 

nagyobb részben ismeretlen eladótól, az egyéb termékeket úgyszintén ismeretlen eladótól, 

számla nélkül vásárolta. A vádlott a beszerzett termékeket belföldön értékesítette, az általa 

nyújtott szolgáltatásokat ismeretlen módon – be nem jelentett saját alkalmazottakkal vagy 

számlát nem adó alvállalkozókkal – teljesítette. A vádlottnak az általa végzett 

termékértékesítés és szolgáltatás nyújtás alapján kibocsátott számlákkal szemben igazolt 

költségként minimális összegű számla ált rendelkezésére. A vádlott az adóhatóság részére 

valótlan tartalmú bevallásokat adott be, és ezzel a vádirat szerint 91.948.000 Ft vagyoni 

hátrányt okozott a költségvetésnek.  

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

szabadságvesztésre, valamint tiltsa el a gazdasági társaság vezetője foglalkozástól.  

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
 
2022.06.21. 
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
rongálás vétsége 2022.06.21.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a nő és a férfi házassága megromlott a férfi italozó életmódja miatt. A 

sértett emiatt több alkalommal elköltözött a Doroghoz közeli közös lakóhelyükről 

Oroszlányba, de mindannyiszor vissza is ment a férfihoz, miután kibékültek. 

2022. szeptember 18.-án 13 óra után a házastársak kimentek az utcára, miközben a férfi 

szidalmazta a nőt. A sértett beült a saját tulajdonát képező személygépkocsiba, hogy onnan 

elmenjen. A férfi azonban kinyitotta a jobb első ajtót, és elkezdte a sértett holmijait az 

utcára dobálni a kocsiból. A nő kiszállt, hogy a dolgait összeszedje, ekkor a férfi a jobb oldali 

első ajtót többször, nagy erővel előre feszítette, majd a sértettet ellökte magától, és egy 

alkalommal tenyérrel arcon ütötte. A nő a bántalmazása miatt segítségért kiabált, mire a 

férfi a házba besietett.  

A gépkocsiban 434.703 forint rongálási kár keletkezett, a nő sérülést nem szenvedett. 

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

pénzbüntetésre. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.06.21. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás vétsége 2022.06.21. 08.30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2020 júniusában a sértett értékesíteni kívánta a tulajdonát képező 

személygépkocsit. A vádlott jelentkezett a sértettnél azzal a szándékkal, hogy megvásárolná 

a járművet. A sértett és a vádlott megállapodtak abban, hogy a vádlott elviszi a járművet egy 

autószerelőhöz, és amennyiben a személygépkocsi működőképes, az adásvétel részleteit 

megbeszélik. A vádlott a sértett járművét 2020. június 15. napján egy tatabányai parkolóból 

elvitte, azonban a részére átadott személygépkocsi ellenértékét nem fizette meg a sértett 

részére és a járművet sem szolgáltatta vissza. A vádlott a gépjárművet néhány napon belül 

egy ismeretlen személy részére értékesítette. A bűncselekmény elkövetési értéke: 100.000 

forint, amely a nyomozás során nem térült meg. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.06.21. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
sikkasztás bűntette 2022.06.21.  12:20 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019 októberétől egy tatabányai ingatlanban lakott bérlőként. A 

vádlott 2019 októberében három havi bérleti díjat, összesen 330.000 forintot fizetett meg a 

lakás tulajdonosa részére, mely összeg az ingatlan bérleti díját 2019 decemberéig fedezte.  

2020. január 03. napján a sértettek egy internetes oldalon tatabányai albérletet kerestek. A 

hirdetésre jelentkezett a vádlott, aki a lakás tulajdonosának tudta és beleegyezése nélkül, 

magát az ingatlan tulajdonosának kiadva 2020. január 04. napján a 3 sértett részére havi 

110.000 forint/fő összegért kiadta albérletbe az általa bérelt ingatlant. A pénz átvétele után 
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a vádlott a lakás kulcsait a sértettek részére átadta, akik 2020. január 04. napját követően az 

ingatlanba beköltöztek, majd néhány nappal később, 2020. január 15. napján a lakás 

tulajdonosától - aki a vádlottat kereste az ingatlanban - szereztek tudomást arról, hogy az 

ingatlannak nem a vádlott a tulajdonosa.  

Egy másik esetben egy sértett 2019. november 25. napján megbízta a vádlottat azzal, hogy 

egy tatabányai ingatlanban lakásfelújítási munkálatokat végezzen. Szóbeli megállapodás 

alapján a sértett 2019. november 27. napján 300.000 forintot utalt át a vádlott 

bankszámlaszámára   anyagköltségként, melyből a vádlott felújítási munkálatok 

elvégzéséhez szükséges anyagokat nem vásárolta meg, hanem a teljes összeget saját 

megélhetésére fordította. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával 

folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.06.23. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.06.23.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2019. évet megelőzően kezdett kábítószert fogyasztani, 

majd 2019. év novemberétől marihuánát, 2020. év elejétől amfetamint is árusított Dorogon 

és környékén. Az I. rendű vádlott és a III. rendű vádlott 2019. tavaszától éltek élettársi 

kapcsolatban, az I. rendű vádlott őt is bevonta a kábítószer értékesítésébe. A kábítószer 

tartalmú anyag beszerzését kizárólag az I. rendű vádlott végezte, de telefonon keresztül a 

kapcsolatot a vevőkkel III. rendű vádlott is tartotta. A dorogi albérletben tartott kábítószert az 

I. rendű vádlott mérte ki és csomagolta be, de alkalmanként a III. rendű vádlott is végzett 

porciózást és csomagolást, továbbá az összekészített csomagot átadta a fogyasztóknak és 

átvette tőlük a pénzt. 

 A II. rendű vádlott és az I. rendű vádlott korábban szomszédok voltak, 2020. tavaszától 2021. 

április 7. napjáig a II. rendű vádlott rendszeresen és több alkalommal vásárolt tőle 

marihuánát és speed-et (amfetamint) részben saját fogyasztásra, részben tovább értékesítés 

céljából. 

Az I. rendű vádlott 2021. április 7-én 14 óra 21 perckor Tokodon, vezetési képességre 

hátrányosan ható szer befolyása alatt állva, bódult állapotban vezetett egy személygépkocsit. 
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A IV. rendű vádlott 2019. májusától 2019 szeptember végéig vásárolt átlagosan minden 

második héten ismeretlenül maradt személytől kábítószer tartalmú anyagot. A IV. rendű 

vádlott az esztergomi buszpályaudvaron megismerkedett egy gyermekkorú lánnyal és egy 

fiatalkorú fiúval, akiket magával hívott bulizni, iszogatni. A IV. rendű vádlott 2019. július 26-án 

23 óra körül egy tokodi ház előtti közös italozás során, ellenszolgáltatás nélkül adott át 

részükre a magánál tartott és még el nem fogyasztott amfetaminból, melyet ők a helyszínen 

nyomban el is fogyasztottak. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.06.23. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2022.06.23.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottak és az I. rendű vádlott által a lakásába befogadott sértett 2020. 

június 17. napján az éjszakai órákban együtt italoztak egy komáromi ingatlan alsó részében. 

Az italozást követően az I. rendű vádlott felment aludni az emeletre és felszólította a sértettet, 

hogy maradjon csendben, halkítsa le a zenét. A sértett nem maradt csendben, hanem 

magához vett egy szögvasat, elkezdett vele hadonászni és közben azt kiabálta az emeleten 

lévő I. rendű vádlottnak, hogy „Most gyere le, gyere le, átszúrlak, ha hozzám mersz nyúlni!”. 

Ekkor odalépett a sértetthez a II. rendű vádlott, adott neki két pofont és az ágyhoz irányította. 

A sértett letette a nála lévő szögvasat, azonban a kiabálást továbbra sem hagyta abba. Az I. 

rendű vádlott emiatt ideges lett, lement az emeletről és kétszer ököllel szájon ütötte az ágyon 

ülő sértettet, majd tovább ütötte őt. A sértett ekkor bocsánatot kért az I. rendű vádlottól, 

kérlelte, hogy ne bántsa tovább. Az I. rendű vádlott ezzel nem törődött, levetette a sértettel 

az összes ruháját, és testszerte ököllel ütötte tovább, kirángatta az ágyból, majd a földön 

fekvő sértettet rugdosta. Ekkor odalépett a II. rendű vádlott és a még mindig a földön fekvő 

sértettet arcon ütötte, megrúgta. A vádlottak abbahagyták a bántalmazást, rágyújtottak egy 

cigarettára, majd ismét nekiestek a földön fekvő sértettnek, testszerte rugdosták. Ezután 

közösen kihúzták az udvarra, majd amikor elkezdett esni az eső, visszarángatták a házba az 

ajtó mellé. Ezt követően az I. rendű vádlott tovább ütötte-rúgta, a II. rendű vádlott pedig a 

kezére tekert láncfűrész lánccal ütötte a sértettet.  

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


A bántalmazást követően az I. rendű vádlott felment az emeletre aludni, a II. rendű vádlott 

pedig lefektette a sértettet egy földön lévő autóülésre, majd szőnyeggel betakarta. Bár a 

sértett a bántalmazást követően, még aznap éjszaka a helyszínen életét vesztette, a II. rendű 

vádlott csupán harmadnap hívott hozzá mentőt. A sértett halálának közvetlen oka traumás 

és vérzéses sokk volt. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, mely tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 
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