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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2022.10.10.  08:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a nyomozás során ismeretlenül maradt személy 2019. decemberében 

elhatározta, hogy akként fog bevételre szert tenni, hogy tényleges teljesítési képesség és 

szándék nélkül különböző műszaki cikkeket kínál megvételre egy internetes hirdetési oldalon, 

majd a hirdetésre vásárlási szándékkal jelentkező személyektől a termék vételárának, illetve 

a postaköltségnek megfelelő összeg átutalását kéri.  

A korábban már 8 alkalommal büntetett vádlott oly módon nyújtott szándékosan segítséget 

a bűncselekmények elkövetéséhez, hogy a bankszámlaszámát megadta, annak érdekében, 

hogy a sértettek oda utaljanak, a bűncselekményből származó haszon ily módon legyen 

biztosított.  

A nyomozás során ismeretlenül maradt személy a hirdetésekben szereplő termékekkel nem 

rendelkezett, szándéka a vevőként jelentkező személyek által vételárként átutalt 

pénzösszegek megszerzése volt, mely magatartásával a 31 sértettnek a vételárként, illetve 

postaköltségként átutalt 1.205.000 forint összegű kárt okozott. A vádlott az ismeretlen 

elkövetővel történt előzetes megállapodás után a csalásokból származó pénzösszegeket a 

bankszámlájáról több részletben készpénzben felvette, azokat ily módon megszerezte. 

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

fegyházbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás bűntette 2022.10.10.  09:00 

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


Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2020. július 25-én éjjel, a tatai pályaudvaron az autóbuszvezetők 

részére fenntartott pihenő helyiségbe surrant be lopási céllal. Magához vett két 

kulcscsomót, majd az egyik kulccsal behatolt a váróterembe és onnan megpróbált bejutni a 

jegypénztárba, azonban nem járt sikerrel, ezért a kulcscsomót elhajította. Ezt követően a 

pályaudvaron parkoló egyik autóbuszba ment, ott körbenézett, azonban onnan nem vitt el 

semmit. Amikor az autóbuszról leszállt, az autóbusz indító kulcsát a helyszínen eldobta. 

Ezután a férfi visszament a sofőrök pihenő helyiségébe, ott magához vette az egyik dolgozó 

gépkocsijának indítókulcsát, majd a közelben lévő áruház parkolójában az indítókulcs 

távirányítója segítségével megkereste az ott parkoló 250.000 forint értékű gépkocsit, 

kinyitotta és az autóval a helyszínről elhajtott. A vádlott a lopott gépkocsit értékesíteni 

akarta, azonban a nyomozó hatóság azt tőle lefoglalta.  

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 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.10.10. 

ESZERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
súlyos testi sértés bűntette 2022.10.10.  10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2021. november 20. napján 21 óra 40 perc körüli időben 

– egy korábbi nézeteltérésből adódóan – Lábatlanon a házból kihívta a sértettet, aki ki is ment 

a ház elé.  

Az ingatlan előtt az utcán az I. rendű vádlott hasba rúgta a sértettet, majd lerántotta őt a 

földre, ahol a sértett bántalmazásához csatlakozott a II. rendű és a III. rendű vádlott is. 

Mindhárom vádlott a földön fekvő sértettet több alkalommal testszerte megrúgta és ököllel 

ütötte. A vádlottak erőszakos magatartását az arra járőröző polgárőrök észlelték és 

értesítették a rendőrséget.  

A sértett a három vádlott bántalmazása eredményeként a bal homloktájon, a halántéktájon, 

mindkét szemgolyó feletti területén duzzanatot, bevérzést, a bal könyöktájon és a bal 

lapockatájon zúzódást, horzsolást, valamint az orrcsont törését szenvedte el. Az 

orrcsonttörés gyógytartama 8 napon túli, a tényleges gyógytartam 2 hétben határozható 

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

rendű vádlottat ítélje fegyházbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a III. 

rendű vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.10.11. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás vétsége 2022.10.11. 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 tanú meghallgatással 

folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.10.13. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2022.10.13.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a tatabányai vádlott 2016-2020. évek között egy közösségi oldalon 

rendszeresen, heti több alkalommal értékesített ruházati termékeket, cipőket 
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magánszemélyeknek, amely bevételeit a benyújtott személyi jövedelemadó bevallásokon 

nem tüntette fel, az értékesítésekből keletkező jövedelem alapján az egészségügyi 

hozzájárulási adó, szociális hozzájárulási adó és - a 2015. évben történt alanyi adómentesség 

értékhatárának átlépését követően - a 2016. évtől általános forgalmi adó bevallási 

kötelezettségének nem tett eleget. A vádlottat a 2016-2020. évben üzletszerűen végzett ingó 

értékesítés vonatkozásában összesen 8.156.479 forint adó és járulékbevallási kötelezettség 

terhelte. A vádlott 2017. évre nézve nem tett szja bevallást – az üzletszerűen végzett ingó 

értékesítései bevételeiről nem adott számot, a benyújtott adóbevallások valótlan tartalmúak 

voltak.  

A vádlott a bevallani elmulasztott adók és járulékok összegeire figyelemmel összesen 

33.908.479 forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek. 

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

börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától és 33.908.479 forint értékben 

rendeljen el vagyonelkobzást. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.10.13. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2022.10.13.  08:30 

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. 
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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 

 
 
2022.10.13. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2022.10.13.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett több ismerősükkel együtt 2022. március 12-én éjjel 

születésnapot ünnepeltek egy tatai ingatlanban. A vádlott és a sértett az éjszaka folyamán 

nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott. A sértett a társaságban lévő személyekkel valós 

indok nélkül, különböző módon konfliktust kezdeményezett, veszekedett, kiabált, és több 

személyt igyekezett – eredménytelenül – verekedésre hívni. A vádlott és a sértett hosszú évek 

óta jó baráti viszonyt ápoltak, amelyre tekintettel a vádlott e másokat zavaró magatartása 

miatt folyamatosan próbálta őt jobb belátásra, nyugodtabb viselkedésre bírni, azonban a 

sértett továbbra sem hagyta abba agresszív, konfliktusokat gerjesztő viselkedését.  

2022. március 13-án hajnali 4 óra után a vádlott és a sértett az étkezőben tartózkodtak, és a 

sértett – egy közöttük aznap éjjel kötött fogadásra hivatkozva – hosszasan győzködte a 

vádlottat, hogy verekedjenek meg egymással. A vádlott ezt rendre visszautasította, majd 

miután a sértett nem hagyta abba a vádlott ilyen jellegű provokálását, a vádlott a vele 

szemben karnyújtásnyira álló, erősen ittas állapotban lévő sértett arcát tenyérrel megütötte. 

A sértett az ütéstől és az ittasságából eredő koordinálatlansága miatt elveszítette az 

egyensúlyát és a járólapra zuhant, majd egy pillanattal később ülő helyzetéből hanyatt esett 

és a fejének jobb oldalával a földhöz csapódott. A sértett az ütés következtében a bal arcfél 

felületes zúzódását, míg a fejének a földhöz csapódása következtében halántékcsont törést, 

keményagyburok alatti vérzést és agyzúzódásokat szenvedett. A műtéti beavatkozást is 

igénylő koponyaűri sérülések a sértett életét közvetlenül veszélyeztették. 

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

felfüggesztett börtönbüntetésre. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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