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Kifosztás bűntette és 
más bűncselekmény 

2020.02.17. 12:30 

Az ügy lényege:  

A sértett 2018. március 22. napjáig egy oroszlányi munkásszállón lakott. A vádlott korábban 

szintén a szálló lakója volt, 2018. március 22-én pedig egy barátját meglátogatni tért vissza. A 

sértett aznap, költözés közben nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, ittas állapotba került. 

A sértett –a vádlott jelenlétében– megkérte egy ismerősét, hogy vegyen le neki pénzt az 

automatából, ezért átadta a férfinek a bankkártyáját és egy cetlit, amin a PIN kód szerepelt. 

A férfi a pénzfelvételt követően a kártyát és a cetlit is visszaadta a sértettnek a szálló udvarán. 

A vádlott és az ittas sértett este a szálló előtt tartózkodtak. A férfi ittas állapota miatt ült, 

többször megpróbált felállni, de mindig visszaesett. A nő, kihasználva a sértett állapotát, 

belenyúlt a farzsebébe, kivette onnan a férfi pénztárcáját, benne 10.000.- forint készpénzzel, 

valamint a bankkártyával és a PIN kódot tartalmazó cetlivel. A nő magára hagyta a sértettet 

és egy bankautomatához ment, amiből a jogosulatlanul megszerzett bankkártyával 46.000.- 

forint készpénzt vett fel.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott a 

bűncselekmény elkövetését az ülésen beismeri, úgy őt a bíróság ítélje a nőt 

börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra és 56.000.- forint vagyonelkobzásra, a korábban 

kiszabott 6 hónap szabadságvesztés végrehajtását rendelje el. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.18. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
nagyobb kárt okozó csalás 

bűntette és közokirat-

hamisítás bűntette 

2020.02.18. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2015. január 23-án egy esztergomi autókölcsönzőben más nevére kiállított útlevelet 

és a vezetői engedélyt mutatott be, ezzel a sértettet megtévesztve bérbe vette az 1.350.000.- 

forint értékű személygépkocsit. A vádlott az autót a kikötött időpontig nem vitte vissza, az 

már a szerződés megkötésekor sem állt szándékában, a járművel külföldre ment, a bérbeadó 

számára elérhetetlenné vált. A személygépkocsit a férfitól Ausztriában foglalta le az osztrák 

hatóság.  

Az elkövető jelenleg más ügyben kiszabott szabadságvesztését tölti.  
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a különös 

visszaeső, hétszer büntetett férfi a bűncselekmény elkövetését az ülésen beismeri, úgy őt a 

bíróság ítélje 2 év börtönbüntetésre és 2 évre tiltsa el a közügyektől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.18. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
a hitelezők kielégítésének 

meghiúsulásával elkövetett 

csődbűntett 

2020.02.18. 8:30 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2012. május 1. napjától cégvezetőként, illetve meghatalmazottként járt el azon cég 

ügyeiben, amelynek 2012. évi gazdálkodása során mintegy 8.000.000 Ft összegű adótartozást 

halmozott fel. A gazdasági társaság 2013. október-november hónapjára fizetésképtelen 

helyzetbe került. A bíróság 2014. május 26-án közzétett végzésével elrendelte a Kft. 

felszámolását. A felszámolási eljárás során három cég, illetve az adóhatóság összesen 

1.792.044.- forint hitelezői igényt jelentett be. 

A felszámolási eljárás kezdetén a Kft vagyona (a Kft által más cégnek nyújtott kölcsönök, 

pénztári pénzkészlet, és tárgyi eszközök) a hitelezői igényekre fedezetet biztosított. A vádlott 

a felszámolónak nem adta át a gazdasági társaság által nyújtott kölcsön behajtását lehetővé 

tevő bizonylatokat, a házipénztár összegét és a tárgyi eszközöket, azokat elrejtette. A vádlott 

2016. november 23-án és 25-én két hitelező cég képviselőivel engedményezési szerződéseket 

kötött, és az általuk bejelentett igények részletekben történő teljesítését vállalta, amely 

megállapodások eredményeként az egyik hitelező vonatkozásában 483.789.- forint összegű 

hitelezői igény kielégítésre került, ebből 400.000.- forint a felszámolási eljárás befejezését 

megelőzően. 

A cégbíróság 2017. október 7. napján jogerőre emelkedett végzésével a Kft. elleni 

felszámolási eljárást befejezte, a gazdálkodó szervezetet megszüntette. A vádlott a felszámolt 

gazdasági társaság vagyonelemeinek az elrejtésével összesen 1.392.044 forint hitelezői igény 

kielégítését hiúsította meg. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az 

ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság 500.000.- forint 

pénzbüntetésre ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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2020.02.18. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak bűntette 

2020.02.18. 8:30 

Az ügy lényege: 

A tatai Cseke-tó partján tartózkodó ittas állapotban lévő vádlotthoz 2018. június 20-én este 

epilepsziás tünetei miatt mentőt hívtak. A mentőápoló sértett a vádlottat a helyszínen ellátta, 

megállapította, hogy kórházi ellátásra szorul, a vádlottat hordágyon a betegszállító autóban 

elhelyezve, biztonsági övvel a hordágyhoz rögzítve elindultak. Vértesszőlősnél jártak az 

autóval, amikor a vádlott kikapcsolta a biztonsági övét, majd az ágyról felállva nekiesett az 

ajtón lévő ablakburkolatnak, a jármű oldalsó tolóajtaját menet közben kinyitotta, amit a 

gépkocsi vezetője észlelt és megállt az autóval. A vádlott az úttestre ugrott, miközben a 

sértettet szidta. A vezetőülés hátsó oldalán helyet foglaló mentőápoló sértett a vádlott karját 

megpróbálta kezével lefogni, és a vádlottat a további agresszív fellépésében megakadályozni. 

A vádlott a sértett alkarját, fejét, száját dulakodás közben megütötte, 8 napon belül gyógyuló 

sérülést okozott.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bíróság tanúkat hallgat meg, majd ítélet 

várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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