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2023.02.07. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kábítószer birtoklásának 

bűntette 

2023.02.07.  08:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi a vezetéstől történt végleges eltiltás ellenére 2022. március 30-án 

Tatabányán személygépkocsit vezetett enyhe fokban ittas állapotban. Ezt követően 2022. 

május 7-én, 2022. május 08-án, 2022. május 16-án és 2022. június 01-én is vezetett 

személygépkocsit a vádlott. A 2022. május 08-ai járművezetéskor a férfi bódult állapotban 

volt. 2022. június 01-én ittasan vezette a gépjárművet, emiatt parkolás közben egy másik 

gépjárműnek ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt. 

2022. május 8. napján 20 óra 48 percét megelőző – pontosabban meg nem határozható 

időben – Székesfehérváron, ismeretlen személytől, ismeretlen mennyiségű kábítószer 

tartalmú anyagot szerzett meg saját fogyasztás céljából, amelynek egy részét elfogyasztotta. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint végleges hatállyal tiltsa el a 

közúti járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.07. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2023.02.07.  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 
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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 

 
 
2023.02.07. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás bűntette 2023.02.07. 08:30 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint a férfi – előzetes terepszemlét követően - 2022. augusztus 4-én 14 óra 40 

perckor a tatabányai ékszerboltba ment, és vásárlást színlelve elterelte az eladó figyelmét. 

Amikor az eladó elfordult, a vádlott a pultra megtekintés végett kihelyezett 19 darab arany 

nyakláncot – összesen 4.590.360 forint értékben - felkapta, és azokkal futva távozott az 

üzletből. A vádlott az eltulajdonított ékszereket másnap Budapesten értékesítette, majd az 

azokért kapott 1.400.000 forintot saját tartozásainak kifizetésére elköltötte, így a sértettnek 

okozott kár nem térült meg. 

A vádlott 2022. október 6-án 13 óra 03 perc körül az oroszlányi ékszerboltba baseball 

sapkában és a száját, arcát takaró orvosi maszkban bement, majd az üzletben vásárlást 

színlelt. A vádlott hirtelen, a pult felett átnyúlva belemarkolt a tálcán lévő láncokba, és azok 

közül 12 db férfi arany nyakláncot – összesen 2.988.351 forint értékben – megfogott és 

kirohant az üzletből. 
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Az eladó segélykiáltására a szomszédos üzlet egyik alkalmazottja a vádlott után futott az 

Oroszlány külterületén lévő egyik erdős területig, amelynek közelében a kiérkező rendőrök 

a vádlottat elfogták és a tőle a ruházatában megtalált arany láncokat – egy 296.601 forint 

értékű lánc kivételével, melyet a vádlott menekülése közben elhagyott – lefoglalták és a 

sértettnek kiadták. A vádlott a büntetőeljárás során a sértett részére 200.000 forintot 

kártérítésként önként megfizetett, így a bűncselekménnyel okozott kárból 2.601.572 forint 

megtérült. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és rendeljen el vagyonelkobzást. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2023.02.08. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2023.02.08.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a komáromi gazdasági társaság alapítója, és 2014-2019 között - a cég 

kényszertörléséig – ügyvezetője az I. rendű vádlott volt. A cég főtevékenysége 

személygépjármű, könnyűgépjármű kereskedelem és egyéb sporttevékenység volt, további 

tevékenységi körei között szerepelt a reklámügynöki tevékenység is. 

A cégnek a rally versenyautókon elhelyezett hirdetésekből 2016. I. negyedév - 2017. III. 

negyedévre vonatkozóan többszáz millió forint bevétele, ebből adódóan magas áfafizetési 

kötelezettsége keletkezett. Azért, hogy nagyösszegű áfát ne kelljen megfizetni, a gazdasági 

társaság ügyvezetője hat alvállalkozótól szerzett be fiktív költségszámlákat. A vádlott a 

valótlan tartalmú számlák áfatartalmának jogosulatlan levonásba helyezésével összesen 

135 millió forinttal károsította meg a magyar állam költségvetését. 

Az I. rendű vádlott az alvállalkozó gazdasági társaságok által kibocsátott fiktív számlákat 

részben a II. rendű és a IV. rendű vádlottól, részben pedig ismeretlen személytől szerezte 

meg. 

A III. rendű vádlott - a II. rendű vádlott felkérésére - úgy vállalta el az alvállalkozó gazdasági 

társaság ügyvezetői tisztségét, hogy a társaságot ténylegesen nem ő működtette, és az 

ügyvezetői feladatokat sem ő látta el. 

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 IV. rendű 
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vádlottat ítélje pénzbüntetésre, a gazdálkodó szervezet vezetője foglalkozástól határozott 

időre tiltsa el, a III. rendű vádlottal szemben próbára bocsátást alkalmazzon. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.08. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
járművezetés az eltiltás 

hatálya alatt bűntette és 

más bűncselekmények 

2023.02.08.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfit a bíróság eltiltotta a járművezetéstől, ennek ellenére 2021. július 26-

án késő este Esztergomban a vádlott gépkocsit vezetett. A férfi a járművezetés előtt alkoholt 

és amfetamint fogyasztott, a gépkocsira egy ismeretlen személytől megszerzett, cseh 

honosságú rendszámot szerelt fel.  

A vádlott a járművezetés során észrevett egy rendőrautót, menekülni kezdett, az őt követő 

rendőrautó hang- és fényjelzéseire nem állt meg. A férfi a járművel Esztergomból a 117-es 

útra, majd Táton keresztül Tokodaltáróra hajtott. A Gyár utcát és a vasúti síneket elválasztó 

betonkorlátnak ütközött, melynek következtében az autó üzemképtelenné vált, ezért a 

vádlott és egyik utasa kiszállt az autóból és elszaladt, azonban a rendőrök rövid időn belül 

elfogták.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.08. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
becsületsértés vétsége 2023.02.08.  13:00 

Az ügy lényege: 
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A vádirat szerint az ittas állapotban lévő, ukrán állampolgárságú vádlottat és a társaságában 

lévő férfit 2019. július 12. napján 2 óra körüli időben, az oroszlányi közterületen két járőr 

rendőri intézkedés alá vonta, melynek során a sértettek megkérték a vádlottat arra, hogy az 

általa elfogyasztott sörök dobozát a közeli szeméttárolóba dobja be. A vádlott ennek nem 

kívánt eleget tenni, kiabálni kezdett, a sértetteket mind magyar, mind ukrán nyelven 

szidalmazta, sértegette. 

A vádlottat és a társát ugyanezen a napon 2 óra 40 perc körüli időben a sértettek az 

Oroszlányi Rendőrkapitányságra előállították, ahol a vádlott folytatta a sértettek 

szidalmazását, majd az egyik sértettet leköpte. A vádlott az egyik sértettet félelemkeltés 

céljából több alkalommal azzal fenyegette meg, hogy „kint megismerlek az utcán, elkaplak, 

és össze foglak verni”. 

Mindezek után a vádlott 5:00 óra körüli időben – miután a szabadítása megtörtént – a 

rendőrkapitányság épületéből való távozása során a bejárati ajtóból visszafordulva 

ugyanezen sértettet ismét megfenyegette, valamint ennek nyomatékosítása érdekében a 

vádlott a kezével tett mozdulattal arra utalt, hogy a sértett torkát elvágja. 

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

felfüggesztett fogházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2023.02.09. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberkereskedelem 

bűntette 

2023.02.09.  08:30 

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 a 
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cselekményekkel elkövette a gyermekprostitúció kihasználása és a szexuális visszaélés 

bűntettét.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen tanúk meghallgatása és iratok ismertetése várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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