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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2023.01.16. 08:30 

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, majd a cégnek új tulajdonosa és ügyvezetője 

lett. A vádlott azonban ezt követően is tovább folytatta a 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, különböző szolgáltatások nyújtásával foglalkozott. A 

vádlott a betonacélt és a henger huzalt döntően az Európai Közösség területéről, a faanyagot 

és az egyéb termékeket nagyrészt 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 állt 

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: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik.  

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.17. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Testi sértés bűntette 2023.01.17.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020. november 10. napján 22 óra 30 perc körül megjelent az egyik 

sértett által bérelt tatabányai ingatlanban azzal a céllal, hogy az internetes oldalon megismert 

másik sértettel szexuális kapcsolatot létesítsen. A szexuális együttlét után az ittas állapotú 

vádlott erőszakossá vált, hátulról könyökhajlatával átkarolta a sértett nyakát és azt egyre 

erősebben szorítani kezdte. A sértett megijedt és segítségért kiáltott, amit a lakásban 

tartózkodó 2 másik sértett meghallott és egyikük a szobába ment. Ekkor a nőnek sikerült 

kiszabadulni és mindketten a konyhában próbáltak elbújni. A vádlott utánuk ment és 
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megöléssel fenyegette őket. Az egyik sértett az erkélyre menekült és telefonon hívott rendőri 

segítséget.  

A másik 2 sértett eközben a másik szobába menekült és bezárták az ajtót, melyet a vádlott 

rugdosni kezdett, miközben megöléssel fenyegette őket. A sértettek ekkor kimásztak a 

talajtól 420 cm magasan lévő ablakba, ahol az egyikük leugrott és az esés következtében nyolc 

napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vádlott eközben betörte a szoba ajtaját és az 

ablakhoz lépve meglátta a másik sértettet, akire trágár szavakkal rákiabált. A nő félelmében 

leugrott az ablakból, a járdára esett és az esés következtében nyolc napon túl gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. A vádlott ezután a 3. sértett szobájának ajtaján kezdett dörömbölni, 

mire a sértett az erkélyről lemászott az utcára, mely során nem szenvedett sérüléseket. A 

vádlott agresszív magatartásának a rendőrök kiérkezése vetett véget. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a büntetett előéletű 

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 

 
 
2023.01.19. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
rablás bűntette 2023.01.19.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2021-ben létfenntartását az alkalmi munkavégzés mellett 

lopási cselekményekkel kívánta biztosítani, ezért több alkalommal különböző üzletekből 

szabálysértési értékhatárt meg nem haladó összegben árucikkeket, elektromos borotvát, 

arcápolási termékeket, szeszesitalt, édességet tulajdonított el. Egy másik alkalommal egy 

parkoló autóbusz és egy személygépkocsi vezetőfülkéjén keresztül benyúlva azokból 

pénztárcát, telefonos tartozékokat, készpénzt vitt magával. 

A II. rendű vádlott 2021. július 6-án egy tatabányai üzletközpont mozgólépcsőjén felfigyelt az 

előtte álló férfi nadrágjának hátsó zsebében lévő pénztárcára, ezért szándékosan 

nekiütközött, és magához vette a sértett tulajdonát képező 3.000 Ft értékű pénztárcát a 

benne lévő 100.000 Ft készpénzzel és egy bankkártyával. A pénztárcából a pénzt kivette, majd 

a tárcát annak további tartalmával együtt egy szemetestárolóba dobta. 

 Az I. rendű vádlott 2021. július 8-án egy társasággal közösen sörözött. Az egyik férfi bement 

az üzletbe vásárolni, amely idő alatt az I. rendű vádlott magához vette a sértett tulajdonát 

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


képező, a vásárlás idejére az asztalon hagyott, 42.000 Ft értékű mobiltelefont, majd a 

helyszínről távozott.  

Az I. rendű vádlott 2021. október 22-én egy tatabányai parkban, a padon ülő sértettől – aki 

csak járást segítő eszközzel tud közlekedni – cigarettát kért, amely kérésnek a sértett eleget 

tett. A vádlott hirtelen felkapta a sértett maga mellett tartott autóstáskáját a benne lévő 

pénztárcájával, irataival, bankkártyájával, mobiltelefonjával, kulcsokkal, elektromos 

cigarettájával, és 1.200 Ft készpénzével együtt, majd a helyszínről elfutott. A bankkártyával 

aznap egy dohányboltban szeszesitalt akart vásárolni, azonban a tranzakció sikertelen volt. 

Ezt követően az I. rendű vádlott az autóbuszpályaudvar várótermében meglátta az ismerősét, 

a III. rendű vádlottat, és a sértett tulajdonát képező bankkártyát átadva megkérte arra, hogy 

azzal vegyen neki cigarettát. A III. rendű vádlott – aki tisztában volt azzal, hogy a bankkártya 

nem az I. rendű vádlott tulajdona – több alkalommal cigarettát vásárolt a bankkártyával, 

melyeket átadott az I. rendű vádlottnak.  

Az I. rendű és a II. rendű vádlott 2021. november 11-én Tatán, a vasúti megállóhelyen 

találkozott a velük ismerősi viszonyban lévő sértettel és a társaságában tartózkodó 3 másik 

férfivel. A vádlottak odamentek a sértetthez és egy korábbi állítólagos sérelmük miatt 

felelősségre vonták, szidalmazták. Ezt követően a vádlottak, valamint a sértett és a 

társaságában tartózkodó személyek Tatabányára utaztak. A tatabányai vasútállomáson a 

vádlottak a sértettől pénzt kértek, aki a kérésnek nem tett eleget. A vádlottak azért, hogy a 

sértettől az értékeit elvegyék, őt bántalmazni kezdték. Az I. rendű vádlott a sértettet több 

alkalommal meglökte, ekkor a sértett őt védekezésképpen szintén meglökte. További 

lökdösődés után az I. rendű vádlott megrúgta a sértettet, aki ekkor ismét a földre esett. Az I. 

rendű vádlott a fekvő sértettet több alkalommal testszerte megrúgta, míg a II. rendű vádlott 

a sértett hastájékára ráült és a nadrágjának jobb első zsebéből 4.000 Ft készpénzt jogtalan 

eltulajdonítási célzattal kivett.  A vasútőr a vádlottak cselekményét látva a nyomozó hatóságot 

telefonon értesítette, amit a vádlottak észleltek, ezért a helyszínről távoztak. 

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

rendű vádlottat ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a III. rendű 

vádlottat ítélje közérdekű munkabüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.19. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak bűntette 

2023.01.19.  11:00 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a cseh állampolgárságú férfi 2022. július 27-én este a tatabányai kórház 

Sürgősségi Betegellátó Osztályának várójában ülve felfigyelt a covid részleg ajtaján kilépő, 

vérmintát szállító, kórházi egyenruhát és előírt védőfelszerelést viselő ápoló sértettre. A 

vádlott a sértetthez odament, és ököllel a mellkasát megütötte. Ekkor a sértett a támadó két 

kezét a csuklójánál megfogta, és megpróbálta eltolni az ajtótól, emiatti haragjában a vádlott 

a sértettet több alkalommal megpróbálta megrúgni, illetve megütni. Az ápoló segítségére 

sietett két további ápoló, akik az elkövetőt egészségügyi ellátás céljából egy kórterembe 

vitték és lefektették. A férfi eközben az ápolók felé rugdosott, az egyiket legalább két 

alkalommal mellkason rúgta.  

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

börtönbüntetésre, valamint Magyarország területéről határozott időre utasítsa ki. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.20. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG (TÖRVÉNYSZÉKI ÜGY) 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2023.01.20. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett élettársak voltak, kapcsolatuk megromlott. 2017. 

december és 2020. április közötti időszakban az ittas állapotú vádlott rendszeresen 

bántalmazta a sértettet, lökdöste és megpofozta a bal oldalára betegsége miatt lebénult, és 

csak bicegve járni tudó sértettet, illetve ököllel arcon ütötte őt. Ezen bántalmazások 

alkalmával a sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek. 

2019. év nyarán, a sértett nyaralójában az ittas állapotban lévő vádlott felpofozta a vele 

együtt italozó ismerősét, majd a gáz- és riasztófegyverével lövöldözni kezdte a köveket, 

mely cselekmény befejezésére szólította fel őt a sértett. A vádlott ekkor a sértett haját 

megrángatta, majd a fegyvert a sértett fejéhez szorította, és közölte vele, hogy megöli őt és 

az ismerősét is.  

A vádlott 2020.  április 26-án 20 óra körüli időben a táti otthonukban, ittas állapotban, 

előzetes szóváltást követően ismét bántalmazta a sértettet. Ennek során őt a nyakánál 

fogva ráncigálta, az ágyra lökte, és a sértettet testszerte több alkalommal megütötte. 

Eközben a vádlott a bal kezével szorította a sértett nyakát, aki emiatt csak nehezen kapott 

levegőt. A bántalmazás következtében a sértettnek 8 napon túl gyógyuló, ténylegesen 4 hét 
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gyógytartamú agysérülése keletkezett.  A homlokot ért ütés miatt fennállt az életveszélyes 

állapot bekövetkezésének a reális lehetősége is. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen perbeszédek és ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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