Tatabányai Törvényszék
2018.04.23.-04.27.
2018.04.23.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
S. L.

csalás bűntette

2018.04.23.

8.30

Az ügy lényege:
Ö. I. 60 éves sértett kazincbarcikai lakos elvált, egyedül élő, leszázalékolt,
rokkantsági ellátásból élő személy, akinek pszichés állapotát a személyiségzavar,
instabil érzelmek, bizonytalanság jellemzi.
S. L. I. r. és S. .V II. r. vádlottak munkahellyel, rendszeres jövedelemmel,
megtakarítással nem rendelkeztek. Az I. rendű vádlott lakóhelyén, esztergomi
lakóházában a 2016. évben 142.837,- Ft villanyáram díjtartozást, 199.257,- Ft
vízdíj tartozást halmozott fel, jelentős összegű tartozása volt a gázszolgáltató
felé is.
A sértett 2016. év nyarán gépkocsit szeretett volna vásárolni, melynek kapcsán
talált egy Esztergomban meghirdetett autót, melyet az I. rendű vádlott árult.
A sértett 550.000,-Ft-tal utazott Esztergomba, hogy megvegye azt, majd I. r.
vádlott lakóhelyén, megvásárolta 360.000,- Ft-ért a gépkocsit, melynek során
jelen volt S. V. II. rendű vádlott is. A találkozás alkalmával a sértett beszámolt az
I. és II. rendű vádlottaknak az életéről és arról, hogy egyedülálló.
Ezen adatok ismeretében az I. és II. rendű vádlottak roma nyelven
kommunikálva egymással megbeszélték, hogy jogtalan haszonszerzés végett
tévedésbe ejtik a sértettet, és a sértett pénzét megszerzik. Eltervezték, hogy II.
rendű vádlott színlelt házassági ajánlatot tesz a sértettnek, felajánlja neki, hogy
éljenek együtt, ugyanakkor tényleges, valós szándéka erre S. V. II. rendű
vádlottnak nem volt, tekintettel arra is, hogy a 2011. évtől élettársi kapcsolatban
állt Sz. B. M-val és három közös gyermeket neveltek.
A II. rendű vádlott közölte a sértettel, hogy szeretne vele élni, mert nagyon
szimpatikus neki. A sértett a II. rendű vádlott hízelgő fellépése, régóta tartó
magányos élete miatt és a számára lefestett jólét reményében elhitte a II. rendű
vádlott valótlan állításait és elfogadta az ajánlatot.
Ezt követően a vádlottak különböző indokokkal összesen 2.434.527,- Ft-ot,
(1.910.000,- Ft készpénz és 524.527,- Ft ingóság) csaltak ki a sértettől amely
részben megtérült, mivel a vádlottak a büntetőeljárás megindítása után
önként visszafizettek a sértett részére 78.000,- Ft-ot.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.04.25.

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
V. J.

Segítségnyújtás
2018.04.25.
elmulasztásának a
veszélyhelyzetet előidéző
által elkövetett bűntette

8.00

Az ügy lényege:
A vádlott 2017. június 28. napján Komárom lakott területén az édesanyja
tulajdonában álló személygépkocsit vezette. A vádlott közlekedése során a
komáromi vasútállomás előtt található kijelölt gyalogos átkelőhelyet nem
fokozott óvatossággal és olyan sebességgel közelítette meg, hogy az átkelőhely
előtt meg tudjon állni, ezért nem biztosított áthaladási elsőbbséget a kijelölt
gyalogos átkelőhelyen szabályosan átkelő sértettnek. Ennek következtében
nekiütközött a sértett bal lábának, aki az aszfaltra zuhant. Az ütközést követően
a vádlott a járművével a kijelölt gyalogos átkelőhely után, távolabb megállt,
azonban abból nem szállt ki, csak annak bal első ajtaját kinyitva tett fel kérdést a
sértett irányába. A vádlott a sértett válaszának bevárása és meggyőződési
kötelezettségének teljesítése nélkül a személygépkocsival a helyszínről elhajtott.
A sértett a baleset során a fej zúzódását és felületes hámsérülését, az arc
felületes hámsérülését, a bal kéz és csukló zúzódását, a jobb kéz felületes
hámsérülését és a bal cspő felületes hámsérülését szenvedte el, amely
sérülések
nyolc
napon
belül
gyógyultak.
Megjegyzés: Első tárgyalás, melyen a bíróság a vádlottat és tanúkat hallgat meg.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.04.26.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
P. Zs.

fogyasztók
megtévesztésének
vétsége

2018.04.26.

8.00

Az ügy lényege:
P. Zs. vádlott 2015. szeptember 17. napján egy Tatabányán lévő hotel
különtermébe szervezett termékbemutatón a N. B. Kft. által forgalmazott
masszírozó funkcióval ellátott fotelről tartott előadást, a terméket
megvételre
kínálta
fel
a
jelenlévő
nagyszámú
személynek.
A vádlott a termékbemutató során a készülék vételi áráról, és az annak
kiegyenlítéséhez egyes résztvevő személyek számára biztosított
kedvezmény mértékéről azt a tájékoztatást adta, hogy a készülék vételára
1.000.000 Ft, azonban a kisorsolt személyek részére kedvezményt biztosít a
termékbemutatót szervező cég, és az árut ezen személyek 610.000 Ft
kedvezménnyel, 390.000 Ft vételárért vásárolhatják meg egy termékcsomag

részeként, amely a fotel mellett egy víztisztító berendezést is tartalmaz.
Ugyanakkor a termék szokásos kereskedelmi értéke ténylegesen mintegy
100.000 Ft volt; és a termékbemutató során vételre felkínált fotellel
megegyező típusú termékeket, illetve az ilyen terméket tartalmazó, több
készülékből álló (így esetenként szintén víztisztítót tartalmazó)
termékcsomagot a N. .B. Kft. a 2015. és a 2016. üzleti években a megjelölt,
kedvezmény nélküli vételáron egy alkalommal sem értékesítette az
üzletmenete során; az eladások 300.000 Ft és 400.000 Ft közötti vételáron
történtek.
Mindezek alapján a fotel vételára sohasem volt 1.000.000 Ft; és így P. Zs.
vádlott a termékbemutató alkalmával a hivatkozott árelőny létezéséről
megtévesztő tájékoztatást adott a jelenlévő személyeknek, mivel a
hivatkozott, 390.000 Ft összegű vételár nem tartalmazott ilyen
kedvezményt.
A megtévesztő tájékoztatás alapján ügyletkötésre is sor került, a sorsoláson
kedvezményt nyerő S. A.-né a fotel 390.000 Ft vételáron történő
megvásárlásáról döntött.
Megjegyzés: A tárgyaláson ítélethirdetés várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.04.26.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 37. tárgyalóterem
G.R.

garázdaság vétsége,
testi sértés vétsége

2018.04.26.

8.30

Az ügy lényege:
A vádlott 2017. július 23. napján 22 óra 27 perc körüli időben az egyik tokodi
söröző kerthelyiségében álló helyzetben beszélgetett Cs.T. sértettel és K.Gy.-vel.
A beszélgetés közben a vádlott hirtelen, minden előzmény nélkül egy
alkalommal ököllel arcon ütötte a sértettet, aki az ütéstől tompítás nélkül háttal
a földre esett és eszméletét vesztette.
A sértett földre kerülése után vádlott K.Gy. felé fordult támadó mozdulattal, mire
K.Gy. nyújtott karral igyekezett távol tartani magától a vádlottat. A vádlott
dulakodni kezdett K. Gy.-vel, ráfogott mindkét karjára és csak akkor engedte el
őt,
amikor
H.I.A.
is
bántalmazni
kezdte
K.Gy.-t.
Sértett az esés közben a térkőbe ütötte a feje hátsó részét, a tarkótájon 3x3 cmes bőr alatti bevérzést, vérömlenyt és ennek közepén kb. 2 mm x 3 cm-es vágott
bőrsérülést szenvedett. A tarkótájéki fejbőrzúzódás gyógytartama 8 napon
belüli, 8 napon túl gyógyuló sérülés keletkezésének reális lehetősége nem állt
fenn. Vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt
arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Megjegyzés: A tárgyaláson tanúk meghallgatása, befejezés várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

