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2018. 01. 22.  

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK - fszt. 2. tárgyaló

4.P. 
20.261/2017

Felek: 
T-Szol  Zrt.  és
társa – G. Zs.

személyiségi jogok 
megsértése

2018.01.22. 8.00

Felperesek  a  boldoguljtatabanyan.blog.hu  weboldalon  megjelent,  a
tatabányai buszprojekttel kapcsolatos cikkek miatt érvényesítenek igényt. 

Megjegyzés  : első tárgyalás.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018. 01. 22.  

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK - fszt. 2. tárgyaló

4.P.

20.220/2017

Felek:
T. J. Á.  -
Bakonyszomba
thely  Község
Önkormányzat
a

személyiségi jogok 
megsértése

2018.01.22. 10.00

Felperes  sérelmezi  a  Bakonyszombathelyi  Hírmondóban  róla  megjelent
cikket, ami egy munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos.

Megjegyzés  : első tárgyalás. 
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018. 01. 23.  



TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG - fszt. 1-es tárgyaló

B.270/2017. N.B. Felfegyverkezve 
elkövetett rablás 
bűntette

2018.01.23. 8.15

N.  B.  vádlott  2017.  február  24-én  17  óra  15  perc  körüli  időben  a
Tatabánya,  Erdész  utca  1.  szám alatt  lévő,  a  Talizmán  Tabak  Bt.  által
működtetett  Nemzeti  Dohányboltba  –  szorult,  nehéz  anyagi  helyzete
miatt  –  azzal  a  szándékkal  ment  be,  hogy  ha  kell,  erőszakkal  vagy
fenyegetéssel,  de  pénzt  szerez.  N.  B.  vádlott  a  dohányboltba  belépve
nézelődni  kezdett,  majd  17  óra  21  perckor  az  eladópultban  a  kasszát
rendező S-D. B. sértetthez lépett és az ott időközben a táskájából elővett,
27 cm hosszúság, hegyes, ún. szabász ollót a bal kezében a sértett felé
tartva azt mondta neki, hogy „add ide az összes pénzt, ami a kasszában
van, különben baj lesz.”
N.  B.  vádlott  fenyegetésétől  S-D.  B.  sértett  annyira  megijedt,  hogy
biztosította arról a vádlottat, hogy az összes pénzt átadja, csak ne bántsa.
Ekkor  a  vádlott  egy nejlon szatyort  adott  a  sértettnek,  aki  a  kasszából
különböző  címletekben  133.980,-  forintot  vett  ki,  majd  azt  a  nejlon
szatyorba tette és átadta a vádlottnak. Ezt követően N. B. vádlott távozott
a dohányboltból.
N. B. vádlott által az elkövetéshez használt 27 cm hosszúságú, hegyes,
ún. szabász olló a Btk. 459. § (1) bekezdés 6. pontjában írtak alkalmazása
szempontjából az emberi élet kioltására alkalmas eszköznek minősül. 

Megjegyzés: A tárgyaláson ítélet várható.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018. 01. 24.  

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK - fszt. 6-os tárgyaló

17B 371/2017 D.E. Életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2018.01.24. 8.00

A vádirati tényállás szerint D.E. vádlott 2016. szeptember 2. napján 14 óra 30 perc
körüli  időben  kerékpárral  közlekedett  Győrött  a  Béke-híd  bal  oldali  járdáján  a
belváros irányából a Dunacenter felé, lakására szándékozott menni. Előtte haladt
kerékpárját tolva H. R. és a barátnője. 
D.E. vádlott nem szállt le a kerékpárról, de az előtte haladók észlelték a közeledtét,
ezért elengedték. Miután a vádlott elhaladt a gyalogosok mellett, H.R. sértett 
hangos megjegyezést tett. Ezt hallva a vádlott, leszállt a kerékpárjáról és kiabálva 
elé állt H.R. sértettnek.
Miközben kiabálva álltak egymással szemben, a vádlott könyökkel olyan nagy 
erővel ütötte meg H.R. fejét-nyakát, hogy az háttal a szalagkorláton át kiesett az 1. 
számú főútra. A sértett felugrott, visszalépett a szalagkorláton - miközben 



folyamatosan haladtak az úttesten a gépjárművek - de a vádlott "visszafejelte" őt. 
Ezt követően kölcsönös birkózás, ütlegelés kezdődött közöttük, majd a sértettnek 
sikerült D.E. vádlottat a földre szorítania, aki kérte, hogy fejezzék be a verekedést, 
különben leszúrja H.R-et. A fenyegetéssel egy időben elővette zsebéből az 
összecsukható kését, kinyitotta és amikor a sértett a kérésére elengedte, 
felegyenesedve, lentről felfelé irányuló mozdulattal H.R. felé szúrt. A sértett a jobb 
kezével védekezett a támadás ellen, így a szúrás az alkarján érte. A szúrást 
követően megrúgta a vádlott oldalát, melyre válaszul D.E. vádlott mellkason szúrta 
H.R. sértettet.
A történtek után a vádlott felugrott a kerékpárjára és elhajtott a helyszínről.
A sértett a vádlott cselekménye következtében a jobb alkarjának felszínes szúrva-
metszett sérülését, valamint a mellkas bal oldala elülső felszínének szegycsont 
alatti szúrt sérülését szenvedte el.
A sértettet kórházba szállították és megoperálták.
A vádlott elfogására 2016. szeptember 26. napján került sor. 

Megjegyzés:  A  tárgyaláson  a  vádlott,  a  sértett  és  a  tanúk  kihallgatása,
valamint a szakértők meghallgatása várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018. 01. 24.  

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK - fszt. 6-os tárgyaló

3.B.394/2017. F. Cs. és társa különösen nagy 
vagyoni hátrányt 
okozó, üzletszerűen 
elkövetett 
költségvetési csalás 
bűntette és más bcs-ek

2018.01.24. 8.00

A  vádbeli  időszakban  2013-2016.  években  I.r.  vádlott  a  t-i  székhelyű  E-B.  Kft.
ügyvezetője,  működtetője  volt.  a  társaság  fő  tevékenységi  köre  elektronikai  és
híradástechnikai  berendezések,  alkatrészek  nagykereskedelme  volt,  ténylegesen
főként  háztartási  és  híradástechnikai  gépeket  értékesített.  
A  vádbeli  időszakban I.r.  vádlott  édesanyja  az  E-T  M.  Kft.  ügyvezetője  volt.  Fő
tevékenysége  köre  háztartási  gépek  kiskereskedelme  volt.  Mindkét  társaság  a
vádbeli időszakban túlnyomó részben az Európai Közösség területéről, ismeretlen
szállítóktól  szerzett  be  műszaki  cikkeket,  amelyeket  belföldi  adóalanyoknak
értékesített  tovább.
A két Kft. könyvelését 2013. I.  negyedévétől 2016. 02. 16. napjáig a II.r. vádlott
végezte.  A  két  vádlott  között  I.r.  vádlott  rendszeres  haszonszerzése  érdekében
megállapodás  jött  létre  a  valótlan  tartalmú  negyedéves  ÁFA-bevallások
elkészítésére  és  benyújtására.  Ennek  érdekében  a  két  vádlott  hosszabb  időn



keresztül,  folyamatosan,  szervezett  módon  kapcsolatban  álltak  egymással,  és
egyeztették  a  bevallások  összegszerűségét.  
I.r. vádlott nem gondoskodott a gazdasági események teljes körű könyveléséről. A
II.r. vádlott által vezetett könyvelés nem volt zárt rendszerű, és nem tartalmazott
valamennyi  szükséges  könyvelési  kartont.  
I.r.  vádlott  a  valótlan  tartalmú  adóbevallások  benyújtásának  biztosításával
292.616.000,-Ft  vagyoni  hátrányt  okozott  ÁFA  adónemben  a  központi
költségvetésnek,  amely  nem  térült  meg.  
II.r.  vádlott  a  valótlan  tartalmú  adóbevallások  elkészítésével  és
benyújtásával  mindösszesen 215.074.000,-Ft  ÁFA adónemben megvalósult
vagyoni hátrány okozásához nyújtott segítséget I.r. vádlott részére. 

Megjegyzés  : A bíróság a tárgyalást 2018.01.26-án 8:00-tól folytatja.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018. 01. 24.  
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG - fszt. 2-es tárgyaló

5.B.370/2016 B.B. magánlaksértés 
bűntette Btk. 221. § (2) 
c) és 2 rb. zaklatás 
vétsége Btk. 222. § (2) a)

2018.01.24. 13.00

Az ittas állapotban lévő B. B. vádlott 2015. november 26-án 19 óra körüli időben
megjelent nagynénje, D. T. sértett tatabányai házának kapuja előtt, ahol egy 20 cm.
pengehosszúságú késsel a kezében bántalmazással és megöléssel fenyegette meg
D.  T.  és  élettársát,  B.  J.  sértetteket.  A vádlott  a  kerti  kapu berúgását  követően
bement  a  sértettek  udvarára,  majd  miután  közölték  vele,  hogy  értesítették  a
rendőrséget B. B. vádlott elmenekült a helyszínről.
D. T. és B. J. sértettek a sérelmükre elkövetett bűncselekmények vonatkozásában
2015. november 27.  napján, joghatályos magánindítványt  terjesztettek elő B.  B.
vádlottal szemben.

Megjegyzés  :  A  tárgyalás  elnapolása várható,  mivel  a  sértettek  nem fognak
megjelenni, előzetesen kimentették magukat

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018. 01. 25.  



TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

dr. J. Cs. ügyvédi visszaélés 
bűntette (Btk. 285. § (1),
sikkasztás bűntette 
(Btk. 372. § (1) (5) b.), 
hamis tanúzás vétsége 
(Btk. 273. § )

2018. 01. 25. 10.00

Dr J. Cs. vádlott 1996. október 1. napjától, mint ügyvéd a Gy-M-S Megyei Ügyvédi
Kamara  tagja  folytatta  tevékenységét,  amelyet  2012.  június  1.  napjától
szüneteltetett. 

Letéti  számlával  tevékenységének  gyakorlása  során  nem  rendelkezett.  A
vádlott  –  az  elkövetéskor  hatályos  –  ügyvédekről  szóló  1998.  évi  XI.
törvény 5. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a 30. §-ában, illetve az
ügyvédek letét- és pénzkezelésről szóló 4/1999. (III.1.) Magyar Ügyvédi
Kamara szabályzat 3.1., továbbá a 6.1. és 6.2. pontjaiban írtakból folyó
hivatásbeli kötelezettségét 2008. évtől 2012. év januárjáig sorozatosan
megszegte,  rendszeres  haszonszerzésre  törekedve,  az  1-4.
vádpontokban  megjelöltek  szerint  és  az  ott  megjelölt  összegekben  a
megbízói  által  nála  letétbe,  részben  bankszámlákon  elhelyezett
pénzösszegeket jogtalanul eltulajdonította. 

Megjegyzés  :  Megismételt  eljárás  során  az  ügyészi  vádmódosítás
eredményeként  első  érdemi  tárgyalás,  a  vádlott  kihallgatását
követően a vád és védelem által indítványozott tanúk meghallgatása,
okirati bizonyítékok felolvasása. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka - sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018. 01. 25.  

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 135. tárgyaló

N.  Cs.  és  2
társa

rablás bűntettének 
kísérlete és más 
bűncselekmény

2018. január 25. 13.00

III. rendű vádlott a sértettel baráti kapcsolatban áll,  így tudomással bírt a
sértett  otthonában  tárolt  értékekről  és  azok  hollétéről.  III.  rendű
vádlott  családi  összejövetelen  I.  rendű  vádlottnak  erről  beszélt  és
elhatározták,  hogy  az  értékeket  eltulajdonítják,  a  bűncselekmény
elkövetésébe II. rendű vádlottat is bevonták. 

Sértett az esti órákban Budapestre utazott, erről tudott III. rendű vádlott is,
ezért  I.  rendű  vádlott  és  II.  rendű  vádlott  gépkocsival  a  késő  esti



órákban Vácról Mogyorósbányára indultak. Mivel az I. rendű és a II.
rendű  vádlottak  nem  ismerték  a  helyszínt,  ezért  a  bűncselekmény
elkövetéséhez III.  rendű vádlott  mobiltelefonról  nyújtott  segítséget  I.
rendű vádlottnak. III. rendű vádlott a telefonon keresztül elmagyarázta a
sértett  házához vezető utat,  valamint maga is  a sértett  házához ment
azért, hogy társainak azt megmutassa. A sértett azonban 22 óra körüli
időben  hazaérkezett  Budapestről  és  nyugovóra  tért  a  ház  emeleti
hálószobájában, erről azonban a vádlottaknak nem volt tudomásuk. I. és
II. rendű vádlott 24 óra és 0 óra 30 perc közötti időben érkeztek a sértett
házához, magukkal vittek egy-egy karót, majd a ház bejárati ajtajának
felfeszítésével  bementek  az  épületbe.  A sértett  a  zajra  felébredt,  és
védekezésként  az  ágy alatt  tárolt  gáz-riasztó  fegyver  után  nyúlt,  azt
azonban nem találta, ezért az ágy alatt lévő laptopot fogta meg. I. és II.
rendű vádlottak célirányosan felmentek az

emeleten lévő hálószobába, az ágyról időközben felálló sértetthez léptek, és
a karóval több alkalommal megütötték a sértettet a fején, és a hátán, a
sértett  a  laptoppal  egyikőjüket  megütötte. I.  és  II.  rendű  vádlottak
befogták a sértett száját és lenyomták őt az ágyra, közben „Hol a pénz?”
kérdést  ismételgetve  pénzt  követeltek.  A  megfélemlített  sértett  a
pénzkazetta tárolási helyét nem árulta el,  ezért őt elengedték, közben
továbbra  is  pénzt  követeltek,  és  egyikőjük  a  kezében  lévő  karót
fenyegetően  felemelte,  majd  a  pénzkazettát  keresve  célirányosan
átkutatták az ágy alatt  tárolt  dolgokat  és azokat  kidobálták onnan.  A
pénzkazettát azonban nem találták meg.

Ez idő alatt III. rendű vádlott az épület előtt az I. és a II. rendű vádlottak
tevékenységét  figyeléssel  biztosította,  arról  azonban  nem  volt
tudomása,  hogy  társai  a  sértettet  bántalmazzák  azért,  hogy  tőle  az
értékeit megszerezzék.

A sértett a vádlottak figyelmetlenségét kihasználva kimenekült a teraszra,
arról lemászott és átmenekült a szomszédba. Ezt követően I. és II. rendű
vádlott,  attól  tartva,  hogy  a  sértett  értesíti  a  rendőrséget,  gyorsan
távoztak az ingatlanból, onnan nem tulajdonítottak el semmit.

A  sértett  a  bántalmazás  következtében  nyolc  napot  meg  nem  haladó
gyógytartamú sérülést szenvedett el, azonban a behatás ereje és módja
miatt alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására.

I.  r.  vádlott  erőszakos  többszörös  visszaesőnek,  II.  r.  vádlott  többszörös
visszaesőnek  minősül.1.)

Megjegyzés:  A  tárgyaláson  várható:  bizonyítás,
perbeszédek.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka - sajtótitkár



06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018. 01. 26.  

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK - fszt. 6-os tárgyaló

3.B.394/2017. F. Cs. és társa különösen nagy 
vagyoni hátrányt 
okozó, üzletszerűen 
elkövetett 
költségvetési csalás 
bűntette és más bcs-ek

2018.01.26. 8.00

A  vádbeli  időszakban  2013-2016.  években  I.r.  vádlott  a  t-i  székhelyű  E-B.  Kft.
ügyvezetője,  működtetője  volt.  a  társaság  fő  tevékenységi  köre  elektronikai  és
híradástechnikai  berendezések,  alkatrészek  nagykereskedelme  volt,  ténylegesen
főként  háztartási  és  híradástechnikai  gépeket  értékesített.  
A  vádbeli  időszakban I.r.  vádlott  édesanyja  az  E-T  M.  Kft.  ügyvezetője  volt.  Fő
tevékenysége  köre  háztartási  gépek  kiskereskedelme  volt.  Mindkét  társaság  a
vádbeli időszakban túlnyomó részben az Európai Közösség területéről, ismeretlen
szállítóktól  szerzett  be  műszaki  cikkeket,  amelyeket  belföldi  adóalanyoknak
értékesített  tovább.
A két Kft. könyvelését 2013. I.  negyedévétől 2016. 02. 16. napjáig a II.r. vádlott
végezte.  A  két  vádlott  között  I.r.  vádlott  rendszeres  haszonszerzése  érdekében
megállapodás  jött  létre  a  valótlan  tartalmú  negyedéves  ÁFA-bevallások
elkészítésére  és  benyújtására.  Ennek  érdekében  a  két  vádlott  hosszabb  időn
keresztül,  folyamatosan,  szervezett  módon  kapcsolatban  álltak  egymással,  és
egyeztették  a  bevallások  összegszerűségét.  
I.r. vádlott nem gondoskodott a gazdasági események teljes körű könyveléséről. A
II.r. vádlott által vezetett könyvelés nem volt zárt rendszerű, és nem tartalmazott
valamennyi  szükséges  könyvelési  kartont.  
I.r.  vádlott  a  valótlan  tartalmú  adóbevallások  benyújtásának  biztosításával
292.616.000,-Ft  vagyoni  hátrányt  okozott  ÁFA  adónemben  a  központi
költségvetésnek,  amely  nem  térült  meg.  
II.r.  vádlott  a  valótlan  tartalmú  adóbevallások  elkészítésével  és
benyújtásával  mindösszesen 215.074.000,-Ft  ÁFA adónemben megvalósult
vagyoni hátrány okozásához nyújtott segítséget I.r. vádlott részére. 

Megjegyzés  :  A tárgyaláson a vádlottak kihallgatása, adószakértői  vélemény,
okiratok ismertetése, esetlegesen perbeszédek, ítélet várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka - sajtótitkár
06705270968
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