
Tatabányai Törvényszék 

2023.01.23.-01.27. 
 
 
2023.01.23. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2023.01.23.  08:30 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint a vádlott korábbról ismerte a sértettet, vele több alkalommal együtt 

italozott a sértett tatabányai kertjében. 

A vádlott 2019. május 20. napján 15:17 és 20:30 között megjelent a sértett kertjében 

található bódéban és ismeretlen okból bántalmazta az ittas állapotban lévő sértettet, 

testszerte, több alkalommal ököllel ütötte, rúgta a sértett fejét, megtaposta a mellkasát, a 

nyakát. Ezt követően a vádlott a földön fekvő, még életben lévő sértett ruházatában lévő 

8.000 forint értékű mobiltelefonját eltulajdonította, majd elhagyta a helyszínt. 

A vádlott 2019. május 21. napján hajnalban visszament a sértett kertjébe, majd a bódéban a 

holtan fekvő sértettől eltulajdonította a sértett műanyag táskáját, a rövidnadrágját, valamint 

az alsónadrágját, ezt követően a kertből hátulról, az erdőn keresztül távozott. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen tanúk meghallgatása, iratismertetés, esetlegesen 

perbeszédek várhatók. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.24. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
jármű önkényes 

elvételének bűntette 

2023.01.24.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a járművezetői engedéllyel nem rendelkező vádlott, 2022. február 19-én 

este Neszmélyen, egy pincebuliban vett részt, pálinkát ivott. Ugyanitt volt a sértett is, aki 

személygépkocsiját a pince melletti füves területen parkolta le, és benne hagyta az 

indítókulcsot. A vádlott elhatározta, hogy hazamegy Tatabányára, és hirtelen támadt ötlet 

alapján, engedély nélkül beült a sértett gépkocsijába.  

A vádlott ezután enyhe fokú ittas állapotban vezette a gépkocsit Tatabánya irányába. A 

1129. számú úton haladt, amikor 4 km megtételét követően ittassága miatt a sebességet 

nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg, elvesztette uralmát a jármű felett, 

letért a menetirány szerinti bal oldalon az úttestről és egy fának ütközött. Az ittas elkövető a 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


balesetben nem sérült meg, a gépkocsiban okozott rongálódás miatt a sértettnek ezidáig 

200.000 forint kártérítést fizetett. 

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

pénzbüntetésre és tiltsa el a közúti járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.24. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2023.01.24.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019. december hónapban felajánlotta a szombathelyi ismerősének, 

a sértettnek, hogy a sérült személygépkocsiját megjavíttatja, ezért 350.000 forintot kért és 

kapott a sértett feleségétől. A vádlottnak azonban nem állt szándékában a jármű 

megjavíttatása, az átvett pénzt elköltötte. A vádlott ezt követően ismét pénzszűkébe került, 

ezért valótlanul azt állította ugyanazon házaspárnak, hogy az édesanyja meghalt és 

temetési költségként 300.000 forintra van szüksége. A sértett nő a pénzt 2020. januárban 

átadta a férfinak, akinek nem volt lehetősége és szándéka sem a kölcsönkért összeg 

visszafizetése, azt saját megélhetésére fordította, majd a sértettek számára elérhetetlenné 

vált.  

A vádlott 2020. júliusában megismerkedett az oroszlányi sértett nővel, aki gépkocsit 

szeretett volna vásárolni. Közösen elmentek egy szombathelyi autókereskedésbe, mert a 

férfi azt állította, hogy ott kedvező áron hozzájuthat az általa kiválasztott járműhöz. A férfi 

azt ígérte a sértettnek, hogy a jármű megvásárlását intézi, ezért a nő egy borítékba 600.000 

forintot tett abból a célból, hogy a vádlott a nála való tartózkodása során a jármű vételárát 

onnan kivehesse, a személygépkocsi vételárát ezen összegből teljesítse. A férfi 2020. 

szeptemberig tartó oroszlányi tartózkodásai idején a borítékból különböző összegeket 

kivett és elköltött. 2020. szeptember végére a borítékban 50.000 forint maradt, ezért a 

férfinak már nem állt módjában az általa ígért járművet megvásárolni, mert az ahhoz 

szükséges további 550.000 forintot jogtalanul eltulajdonította.  

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

felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint kötelezze a sértetteknek okozott kár 

megtérítésére. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.24. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2023.01.24.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi független biztosításközvetítőként megbízotti jogviszonnyal 

rendelkezett egy brókercégnél, illetve 2010. szeptember 3. napjától 2018. július 10. napjáig 

egy Kft. ügyvezetőjeként állt a brókercéggel szerződéses jogviszonyban.  

A vádlott az ügyfeleknek olajba, illetve devizakereskedésbe való befektetések révén magas 

hozamot ígért, ezzel a sértetteket meggyőzte, hogy a pénzüket átadják neki azért, hogy az 

általa ajánlott kedvező hozamú ügyletekbe fektesse be, majd a szerződés lejártakor a pénzt 

a hozammal együtt fizesse vissza nekik. A férfi az első pénzátvételt követően a sértettek 

többségét sikeresen meggyőzte arról, hogy a befektetett tőkét és annak hozamát ne kérjék 

vissza, hanem azt újra fektessék be. A vádlott a sértettektől átvett pénzt nem fektette be, a 

befektetésekre módja sem volt, az eleve nem állt szándékában. A vádlott a sértettektől átvett 

pénzt a saját céljaira fordította, illetve az újabb sértettek befizetéseiből teljesített 

visszafizetést a korábbi ügyletek sértettjeinek.  

Amikor a sértettek a pénzük, illetve a hozam kifizetését kérték, a férfi valótlan indokokra 

hivatkozva halogatta a kifizetést, több sértettnek azt állította, hogy külföldi tárgyalás miatt 

nem tud intézkedni, az európai uniós szabályok nehezítik a kifizetést, illetve a pénzmosással, 

és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos szabályokra 

hivatkozott. 

A csaló férfi a 68 sértett közül egy kisbéri férfinek 35.760.000 forint, egy másik kisbéri férfinek 

39.000.000 forint, egy budapesti férfinek 36.000.000 forint, egy komáromi férfinak 15.000.000 

forint kárt okozott. A 67 sértettnek okozott kár közel félmilliárd forint. 

Megjegyzés: 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 
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2023.01.24. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás vétsége 2023.01.24. 12:30 

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 

 
 
2023.01.24. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
zaklatás bűntette 2023.01.24.  13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott nem tudta elfogadni, hogy a sértett elhagyta őt, ezért a szakítást 

követően, vagyis 2020. november 04-e után 2020. november 22-éig saját telefonjáról, majd 

ismeretlen számról indított hívásokkal, sms-üzenetekkel próbálta a sértettet elérni, vele a 

kapcsolatot felvenni. Fenti időszakban a vádlott 31 hívást indított és 381 sms-t küldött a 

sértettnek. 

2020. november 17-én a vádlott a sértett lábatlani lakásán ünnepelte közös gyermekük 

születésnapját. Ezt követően a sértett megengedte a vádlottnak, hogy a lakásban egyedül 

maradjon a gyermekükkel, ő maga pedig a vele egy udvarban lakó szülei lakásába ment. A 

vádlott azonban 23 óra 47 perctől több sms-t küldött a sértettnek, amelyekben könyörgött 

neki, hogy béküljön ki vele, továbbá gyalázkodó üzeneteket is küldött a részére. A sértett 

visszatért a lakásába, hogy rábírja a vádlottat magatartása befejezésére és a lakás 

elhagyására, de vitába keveredtek egymással, amely során a vádlott a sértettet meglökte, 

majd combon rúgta és megszorította a karját. 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
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A vádlott 2020. november 18. és november 23. közötti időszakban a sértett barátjának 

félelemkeltés céljából 30 darab fenyegető sms-üzenetet küldött. 

A vádlott miután a volt élettársát az interneten keresztül és telefonon sem tudta elérni, 

2020. november 20. és november 23. napja között több alkalommal a sértett édesapját 

hívta fel, illetőleg sms-ben vette fel vele a kapcsolatot és félelemkeltés céljából 

megfenyegette azzal, hogy „kinyírlak, megöllek, agyonverlek”. 

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 

 
 
2023.01.25. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2023.01.25.  08:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2022. március 26-án a tatabányai áruházba a házastársával és a 

kiskorú gyermekével vásárlási szándékkal ment be. A család a bevásárlókocsiba pakolt 

120.370 forint értékben árucikkeket, majd a vádlott elhatározta, hogy azokat fizetés nélkül 

viszi ki az áruházból.  A férfi két szeszesitalról az áruvédelmi eszközt a kezével eltávolította, 

a többi terméken áruvédelmi eszköz nem volt. A vádlott az áruház bejárati ajtajánál a 11 

éves gyermekét megkérte, hogy amikor vásárlók érkeznek és a kapu kívülről kinyílik, akkor 

menjen ki, majd jöjjön be. Amikor a gyermek a kapuhoz közelített, a fotocellás ajtó kinyílt, 

ekkor a férfi a bevásárlókocsit a benne lévő termékekkel kitolta. A cselekményt az üzlet 

biztonsági szolgálata észlelte, a férfit a kijáratnál feltartóztatta, így a lopással okozott kár 

megtérült. 

A vádlott, mint a kiskorú gyermeke nevelésére, felügyeletére köteles személy nem mutatott 

jó erkölcsi példát a vele lévő kiskorú gyermekének, sőt a bűncselekményt vele együtt 

követte el, így a kiskorú gyermeke erkölcsi fejlődését veszélyeztette. 

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

felfüggesztett börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.01.25. 

ESZERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
súlyos testi sértés bűntette 2023.01.25.  08:30 

Az ügy lényege: 

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

– egy korábbi nézeteltérésből adódóan – egy lábatlani ingatlanból kihívta a sértettet. Az 

ingatlan előtt az I. rendű vádlott hasba rúgta őt, majd lerántotta a földre, ahol a sértett 

bántalmazásához csatlakozott a II. rendű és a III. rendű vádlott is. Mindhárom vádlott a földön 

fekvő férfit 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. 

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 

 
 
2023.01.26. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2023.01.26.  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 elhatározta, hogy a társasággal adókerülő tevékenységet 

folytat, ennek érdekében rávette a II. rendű vádlottat, hogy legyen a társaság ügyvezetője, 
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mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


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 

 
 
2023.01.26. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
közokirat-hamisítás 

bűntette 

2023.01.26.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a II. rendű vádlott a saját és barátai, a III. rendű és a IV. rendű vádlottak 

személyes adatait előzetes megbeszélésük alapján átadta az I. rendű vádlott részére azért, 

hogy a SARS-COV-2 koronavírus elleni védettséget igazoló védettségi igazolványt, oltás 

felvétele nélkül megkapják.  

Az I. rendű vádlott a II. rendű vádlottól rábeszélésére, nevezettől kapott, fent említett 

személyes adatokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerben 

jogtalanul a háziorvos tudta és beleegyezése nélkül a belépési kódját felhasználva 

rögzítette.  

A fentiek alapján a vádlottaknál 2021. május 08. és 2021. június 09. napján Sinopharm 

Covid19 vakcina felvétele lett valótlanul rögzítve oly módon, hogy a vádlottak védőoltásban 

nem részesültek, így a fenti személyek jogosulatlanul szereztek SARS-COV-2 koronavírus 

elleni védettséget igazoló védettségi igazolványt. 

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

pénzbüntetésre. 
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kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2023.01.26.  11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az elkövető 2021. év nyarától 2022. február 8. napjáig részben saját 

fogyasztása, részben eladás céljából másfél hetente alkalmanként legalább 10 gramm 

kannabiszt, illetve metamfetamint tartalmazó anyagot vásárolt 2.500 forint/gramm áron, 

majd azt legalább 3.000 forint/gramm áron értékesítette.  

A dílert 2022. február 8-án a lakásában a tatabányai rendőrség elfogta. A lakásban a 

nyomozó hatóság éppen kutatást végzett, amikor több fogyasztó jelent meg, hogy 

kábítószert vegyenek, a rendőrség ezért őket is eljárás alá vonta. A lakásban kábítószert, 

annak fogyasztásához és árusításához szükséges eszközöket foglalt le a rendőrség. A 

vádlottól lefoglalt kábítószerek összesített hatóanyag tartalma a csekély mennyiség felső 

határát meghaladja - annak 440,2%-a, de a jelentős mennyiség felső határát nem éri el – 

annak 70,2 %-a. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és 192.000 forint vagyonelkobzásról is 

rendelkezzen. 
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