
Tatabányai Törvényszék 

2022.06.27.-07.01. 
 

 
2022.06.28. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás vétsége 2022.06.28. 08.00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az esztergomi sértett síremléket szeretett volna készíttetni néhai felesége 

részére, ezért 2020 júliusában e-mailen keresztül felvette a kapcsolatot a vádlottal. A vádlott 

és a sértett e-mailen, illetve telefonon egyeztetett a síremlékről, ennek során a férfi 

vázlatokat, terveket küldött a sértettnek. A vádlott 2020. augusztus 11-én a munka 

elkezdéséhez, az ahhoz szükséges kő megvásárlásához, kisplasztika elkészítéséhez 250.000 

forintot kért a sértettől, aki a pénzt 2020. augusztus 12-én átutalta a megjelölt bankszámlára. 

A síremlék elkészítéséhez szükséges gránit és márvány darab 150.000 forintba került volna, 

azonban a vádlott a követ nem vette meg, ezt a pénzt a megélhetésére fordította, ezáltal azt 

jogtalanul eltulajdonította. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás kezdetét veszi. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.06.28. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.06.28.  08.30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2019. évtől az ingatlanában 2 majd 3 tő kender növényt 

termesztett saját fogyasztása és eladás végett. A II. rendű vádlott 2019. év végén értesült 

arról, hogy az I. rendű vádlott tudna neki kannabiszt eladni, ezért felkereste munkatársát, a 

III. rendű vádlottat és megállapodott vele, hogy az általa hozott kannabiszt a III. rendű vádlott 

megvásárolja azért, hogy azt ismerősei részére tovább értékesítse. 

A III. rendű vádlott 2019. év nyarától 2020. június 5. napján történt elfogásáig rendszeresen 

szerzett be kábítószer tartalmú anyagokat, kannabiszt és amfetamint (speedet) ismeretlen 

személyektől, valamint a IV. rendű vádlottól és 2020. márciusától a II. rendű vádlottól, 
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melyekből rendszeresen fogyasztott is, de nagyobb részben azokat Tatabányán értékesítette 

ismerőseinek. 

A III. rendű vádlott a VI. rendű vádlott részére 2020. február és 2020. május között 

legkevesebb 10 alkalommal 10 gramm kannabiszt és legkevesebb 3 alkalommal 1 gramm 

amfetamint (speedet) értékesített, melynek 9,33%-át fogyasztotta el a VI. rendű vádlott. 

A IV. rendű vádlott az V. rendű vádlott részére, saját fogyasztásra legkevesebb 2 gramm 

amfetamint (speedet) és 3 gramm kannabiszt adott el, melyet az V. rendű vádlott nem fizetett 

ki. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az I. rendű és a IV. 

rendű vádlottat ítélje börtönbüntetésre, a II. és III. rendű vádlottat ítélje fegyházbüntetésre 

és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, míg az V. rendű vádlottat közérdekű munka büntetésre 

ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.06.29. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
testi sértés bűntette  2022.06.29. 11.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a sértett 2020. október 3. napán, 18 és 19 óra közötti időben, a közös 

gyermekük láthatásra történő elvitele érdekében a komáromi lakóhelyén felkereste a volt 

feleségét. A sértett a lépcsőház előtt, a parkolóban találkozott össze volt házastársával, akinek 

egy ismerőse az ügy vádlottjának társaságában volt. A találkozáskor a vádlott és a sértett között 

rövid szóváltás alakult ki, amelynek során a vádlott egy alkalommal, a jobb kezével, ököllel, 

közepes erővel, a bal arcfelén megütötte a sértettet. A bántalmazás következtében a sértett 

egyik foga kiesett, amelynek következtében a sértettnél 8 napon túl gyógyuló, maradandó 

fogyatékosságként értékelhető állapot alakult ki.  

Megjegyzés: 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 
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2022.06.30. 
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2022.06.30.  14.00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ácsi székhelyű cég 2013. januárban alakult, szójadara, valamint 

műtrágyakereskedelemmel foglalkozott. A társaságot 2013. év végétől ténylegesen az I. 

rendű vádlott irányította. A vádlott elhatározata, hogy a társasággal adókerülő tevékenységet 

folytat, ennek érdekében rávette a II. rendű vádlottat, hogy legyen a társaság ügyvezetője, 

melyért pénzt ígért neki annak érdekében, hogy a társaság számláit, szerződéseit, 

működéséhez szükséges okiratait aláírja. 

A cég a műtrágyát és a szójadarát az Európai Közösség területéről szerezte be, majd belföldi 

cégeknek értékesítette tovább. Az I. rendű vádlott rábíró magatartása folytán a II. rendű 

vádlott a cég ügyvezetőjeként a NAV-hoz benyújtott adóbevallásaiban eltitkolta a belföldi 

termékértékesítésből származó bevételeinek egy részét. Az ÁFA bevallásokban úgy kerültek 

feltüntetésre a beszerzések, mintha azok belföldi adóalanyoktól történtek volna. 

A II. rendű vádlott az I. rendű vádlott felbujtására 683.886.573 forint összegű vagyoni hátrányt 

okozott a magyar állami költségvetésnek, mellyel az I. rendű vádlott gazdagodott 

jogosulatlanul. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendelkezzen 

vagyonelkobzásról. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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