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csalás bűntette 2020.10.06. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a férfi egy kft. vezető tisztségviselőjeként 2013. július 12. és november 19. napja 

között Magyarország különböző településein termékbemutatókat szervezett, melyek során 

jellemzően idős korú sértetteknek egészségi állapotuk javítását célzó termékeket 

(gyapjútakaró, légtisztító, pulzáló mágnesterápiás készülék, mágnesterápiás matrac) 

értékesítettek. A vádlott, illetve utasításainak megfelelően a termékbemutatók során a 

lehetséges vevőkkel kommunikáló, a vádlott megbízása alapján eljárók a fenti termékeket 

megvásárló sértetteket úgy tájékoztatták, hogy nyolc napon belül elállhatnak a szerződéstől, 

ugyanakkor ezen jogosultság tényleges biztosítása a vádlottnak nem állt szándékában, célja 

az általa megbízott személyek felhasználásával a sértettek megtévesztése volt. 

A sértettek éltek az elállás jogával és a termékeket a kft. tatai székhelyére visszavitték, ahol a 

gazdasági társaság nevében eljáró ügyintézők a vádlott utasításának megfelelően olyan 

átadás-átvételi jegyzőkönyvet vettek fel, amelyben – általuk nem tudottan - valótlanul arról 

biztosították a sértetteket, hogy a visszavett termékek „bevizsgálását” követően, az 

ellenértékük 30 napon belül a sértettek számláira visszautalásra kerülnek. Az ígérettel 

ellentétben a sértettek sem a termékek ellenértékét, sem az elállás okán visszaszolgáltatott 

termékeket nem kapták meg, majd a vádlott, illetve az általa irányított, a termékeket 

értékesítő gazdasági társaság számukra elérhetetlenné vált.  

A négy sértett közül egy sértettnek 100.000.- forint, három másik sértettnek egyenként 

380.000.- forint kárt okozott a vádlott. 

 

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

elkövetését az ülésen beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor őt a bíróság 1 év 

4 hónap börtönbüntetésre ítélje és 2 évre tiltsa el a közügyektől, valamint a vádlottat 

380.000.- forint vagyonelkobzásra ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.06. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
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zsarolás bűntette 2020.10.06. 10:30 

Az ügy lényege: 

A sértett az édesanyjával -a másik sértettel- 2018. július 9-én délelőtt egy tatabányai 

buszmegállóban várakozott, amikor odament hozzájuk az anya fia és azzal fenyegette meg 

az édesanyját, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor megveri, a testvérét pedig azzal fenyegette 

meg, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor megöli. A vádlott kijelentéseitől a két nő megijedt és 

együtt elindultak haza. A sértettek bementek a ház udvarára, közben a vádlott továbbra is 

pénzt követelt a testvérétől, azt mondta, ha nem ad neki, akkor megöli őt, az édesanyját és a 

testvére gyermekeit. A sértett telefonon rendőri segítséget kért, majd kiment a vádlotthoz az 

utcára, hogy ne tudjon bemenni a házba a gyerekeihez. A vádlott ekkor elment a helyszínről. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélet nem valószínű. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.07. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csoportosan elkövetett 

rablás bűntette 

2020.10.07. 8:30 

Az ügy lényege: 

Az elsőrendű vádlott és az élettársa -a másodrendű vádlott- 2019. októberében egy 

vendégházban béreltek szobát, ahol csatlakozott hozzájuk a harmadrendű vádlott is. A 

három vádlott beszélgetése során az elsőrendű vádlott felvetette, hogy nincs elég pénzük, 

ezért „ki kellene zsebelni valakit”. A két férfi beleegyezett ebbe és hárman elindultak egy 

esztergomi sörözőbe.  

A sörözőben a vádlottak megismerkedtek a két sértettel, együtt csocsóztak, kölcsönösen 

meghívták egymást italra, aminek során észrevették, hogy az egyik sértett nagyobb 

mennyiségű készpénzt tart magánál. Az elsőrendű vádlott ekkor jelezte társainak, hogy tőlük 

fogják elvenni a pénzt. A vádlottak a sértettekkel együtt egy másik bárba mentek, végül éjfél 

után köszöntek el egymástól. A vádlottak követni kezdték a sértetteket, a másodrendű és a 

harmadrendű vádlott kissé lemaradt, az elsőrendű vádlott pedig utolérte a két férfit, közölte 

velük, hogy ő prostituált és felajánlotta, hogy ingyen szexuális kapcsolatot létesít velük, amit 

a sértettek el is fogadtak. Az elsőrendű vádlott -keresve a bűncselekmény elkövetésére 

megfelelő helyet- egy elhagyatott utcába vezette a sértetteket, majd rávette őket, hogy 

menjenek a munkásszállóra és onnan vissza a városközpont felé, mert tudta, hogy a társai 

onnan közelítenek. Ekkor két irányból hirtelen feltűnt a másik két vádlott, egyikük 

számonkérte a sértetteket, hogy miért ölelgették a nőt, majd ököllel többször megütötte az 

egyik sértett mellkasát és a földre teperve fenyegette, ezalatt a nő kivette a sértett 

nadrágjából a 200.000.- forintját. A sértett erre kivette a másik zsebében lévő 98.000.- 

forintját és a szájába tette, hogy ne tudják elvenni tőle, az elsőrendű vádlott a sértett a fejét 

az aszfaltba ütötte, hogy oda adja a szájában tartott pénzt.  

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


Ezalatt a másik sértettet a harmadrendű vádlott a vállánál fogva a földre nyomta és kivette a 

zsebéből a 235.000.- forint értékű mobiltelefonját. 

Ezek után a három vádlott elengedte a sértetteket és azt bizonygatták, hogy semmit nem 

vettek el tőlük, erőszakos fellépésük oka az volt, hogy revansot vegyenek az elsőrendű 

vádlottat ért sérelem miatt. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bíróság a vádlottakat hallgatja meg. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.07. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
közúti baleset okozásának 

vétsége 

2020.10.07. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2019. január 12-én reggel borult időben, jó látási viszonyok mellett, az adott 

útszakaszra előírt 30 km/h megengedett sebesség helyett 43-48 km/h sebességgel 

közlekedett autójával Esztergom lakott területén, a fagyos, havas, hókásás úton. A nő egy 

balra ívelő kanyarban megcsúszott az autóval és sodródni kezdett, ezért jobbra 

visszakormányzott, ami miatt a másik irányba lesodródott az úttestről és a bal elejével 22-25 

km/h közötti sebességgel nekiütközött a járdán közeledő gyalogos jobb oldalának, majd egy 

ház falának ütközve megállt. 

Az ütközés miatt a sértett az autó elejére esett, majd a ház falának dobódott. A férfi a sérülései 

következtében a kórházba szállítását követően, még a baleset napján elhunyt. 

A baleset elkerülhető lett volna, ha a vádlott által is észlelt havas, csúszós útviszonyoknak 

megfelelően legfeljebb 30 km/h sebességgel közlekedik. A jármű stabilitásvesztéséhez a 

helytelenül megválasztott haladási sebesség vezetett. 

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

bűnösségét az ülésen beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 1 év 8 hónap -4 évre felfüggesztett- 

fogházbüntetésre, 300.000.- forint pénzbüntetésre és 5 évre tiltsa el a közúti 

járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.07. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
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információs rendszer 

felhasználásával elkövetett 

csalás bűntette 

2020.10.07. 13:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott és a sértett élettársi kapcsolatban éltek a bűncselekmény elkövetését megelőző 3 

évben. A vádlott 2019. augusztus 18. napját megelőzően megszerezte a sértett 

bankszámlájához tartozó bankkártyáját, aminek PIN kódját a nő korábban megadta a 

vádlottnak. A sértett számlájára 2019. júliusában nagyobb összeg érkezett, amiről a férfi is 

tudott. A vádlott a jogtalanul megszerzett bankkártyával összesen 885.000.- forintot emelt el 

a sértett számlájáról. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a férfit a bíróság halmazati 

büntetésül ítélje börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.10.08. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
súlyos testi sértés 

bűntettének kísérlete 

2020.10.08. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott felesége 2019. október 4-én almásfüzitői lakóhelyük lépcsőházában szóváltásba 

keveredett az idős sértettel, akit a vita hevében megfenyegetett, hogy ha a férje hazaér, akkor 

felküldi a sértetthez. A férfi másnap délelőtt a társasház közös használatú raktárában volt, 

amikor a vádlott és a felesége megjelentek, a vádlott rátámadt a sértettre és kiabálva kérdőre 

vonta az előző nap történtek miatt. A sértett megpróbálta becsukni a raktár ajtaját, a vádlott 

azonban belökte azt és berontott a helyiségbe. Az időskorú sértett félelmében maga elé 

kapott egy kisméretű létrát, de a támadást nem tudta elhárítani, a vádlott ököllel többször 

arcon ütötte a férfit. 

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, 

azonban a támadott testtájékra és az erőbehatás mértékére figyelemmel a bántalmazás 

alkalmas volt súlyosabb arccsonttörés okozására. 

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

bűnösségét az ülésen beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 2 év 6 hónap börtönbüntetésre és 3 

évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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