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2022.02.14. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2022.02.14. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott, valamint a nyomozás során ismeretlenül maradt női társa 

2019. januárjában elhatározták, hogy oly módon fognak jogtalanul rendszeres haszonra szert 

tenni, hogy egy internetes oldalon különböző hirdetéseket adnak fel, amelyben televíziót, 

kávéfőzőt, személygépkocsit, lakókocsit, motorcsónakot, láncfűrészt, konyhabútort, karórát, 

telefont, babakocsit, fűnyíró traktort, barkácskészletet, játékkonzolt, fúró szettet és 

különböző szerszámgépeket kínálnak eladásra tényleges teljesítés szándéka nélkül. 

Az I. rendű vádlott rábírására a II. rendű vádlott abból a célból, hogy az internetes csalásból 

származó pénzösszegek ne az I. rendű vádlott bankszámlájára érkezzenek, III. rendű vádlottat 

rávette arra, hogy a bűncselekmények elkövetéséhez olyan bankszámlákat biztosítson, 

amelyen vádlottak a sértettektől érkező pénzösszegeket fogadhatják, majd az arra érkező 

pénzeket továbbítsa az I. rendű és a II. rendű vádlottnak.  

A III. rendű vádlott a bankszámláira érkező, általa is tudottan csalásból származó 

pénzösszegeket jogtalan haszonszerzés érdekében felvette, annak nagyobb részét 

készpénzben a II. rendű vádlottnak átadta, illetve azokból befizetéseket teljesített az V. rendű 

és a VI. rendű vádlott bankszámláira. A III. rendű vádlott rávette lányát, a IV. rendű vádlottat 

is, hogy szintén vegyen le a III. rendű vádlott bankszámlájáról különböző összegeket és az 

összegek eredetének leplezése céljából befizetéseket teljesítsen az V., illetve a VI. rendű 

vádlottak számlájára. Az I. rendű és a II. rendű vádlott rávették élettársaikat V. rendű és VI. 

rendű vádlottakat, hogy a sértettektől kicsalt összegek megszerzése érdekében bocsássák 

rendelkezésükre a bankszámláikat. 

Az ügyészség vádiratában 71 vádpontot jelölt meg, melyben a vádlottak a sértettektől fenti 

módszerrel pénzt csaltak ki. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az I.-III. rendű 

vádlottakat ítélje szabadságvesztésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától, míg IV.-VI. 

rendű vádlottak esetén pénzbüntetést szabjon ki. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 

 
2022.02.15. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  
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lopás bűntette 2022.02.15.  08:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2020. október 16-án délután egy bábolnai épületbe surrant be, és a 

be nem zárt öltözőszekrényekből 3 pénztárcát vitt el, benne készpénzzel, iratokkal, 

bankkártyával. Ezt követően 20 óra 30 perc körüli időben a bábolnai fürdő épületének hátsó 

bejárati ajtaját próbálta egy vasdarabbal kifeszíteni, majd a főbejárat üvegezett bejárati 

ajtaját feszegette, melyet sikerült is kinyitnia. A férfi a recepciós pulthoz ment, ahol 

készpénz után kutatott. A pultban tárolt pénztárgépben a vádlott nem talált készpénzt, mert 

a fürdő a cselekmény idején zárva tartott és a pénztárgépet kiürítették. A férfi a behatolás 

során az ajtókban 779.012 forint rongálási kárt okozott.  

A fürdős lopási kísérletet követően a férfi 2020. október 16-ról október 17-re virradóan egy 

bábolnai épület ajtaját is befeszítette, és az épületbe bejutva összesen 76.000 forint 

értékben készpénzt, pincér tárcát és biztonsági kamerát tulajdonított el. 

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

börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.02.15. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
sikkasztás bűntette 2022.02.15.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019 októberétől egy tatabányai ingatlanban lakott bérlőként. A 

vádlott 2019 októberében három havi bérleti díjat, összesen 330.000 forintot fizetett meg a 

lakás tulajdonosa részére, mely összeg az ingatlan bérleti díját 2019 decemberéig fedezte.  

2020. január 03. napján a sértettek egy internetes oldalon tatabányai albérletet kerestek. A 

hirdetésre jelentkezett a vádlott, aki a lakás tulajdonosának tudta és beleegyezése nélkül, 

magát az ingatlan tulajdonosának kiadva 2020. január 04. napján a 3 sértett részére havi 

110.000 forint/fő összegért kiadta albérletbe az általa bérelt ingatlant. A pénz átvétele után 

a vádlott a lakás kulcsait a sértettek részére átadta, akik 2020. január 04. napját követően az 

ingatlanba beköltöztek, majd néhány nappal később, 2020. január 15. napján a lakás 

tulajdonosától - aki a vádlottat kereste az ingatlanban - szereztek tudomást arról, hogy az 

ingatlannak nem a vádlott a tulajdonosa.  
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Egy másik esetben egy sértett 2019. november 25. napján megbízta a vádlottat azzal, hogy 

egy tatabányai ingatlanban lakásfelújítási munkálatokat végezzen. Szóbeli megállapodás 

alapján a sértett 2019. november 27. napján 300.000 forintot utalt át a vádlott 

bankszámlaszámára   anyagköltségként, melyből a vádlott felújítási munkálatok 

elvégzéséhez szükséges anyagokat nem vásárolta meg, hanem a teljes összeget saját 

megélhetésére fordította. 

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

börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendelkezzen egy korábbi, 

a Komáromi Járásbíróság által csalás bűntette és más bűncselekmények ügyében kiszabott 

2 év, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtásáról is. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.02.15. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2022.02.15. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű két férfi olyan gépjárműveket keresett, amelyek 

„munkásautók" voltak, így bennük nagy valószínűséggel szerszámokat, kisgépeket tároltak.  

A vádlottak gépjárművel jutottak el az ötletszerűen kiválasztott helyszínekre, ahol a sofőr 

figyeléssel biztosította a társa lopását, aki az eltulajdonított szerszámokat értékesítette. 

A vádlottak táti, lábatlani és nyergesújfalui gépkocsikból loptak, két esetben azok hátsó ajtaja 

nyitva volt. A nyergesújfalui lopásnál a tettes a gépjármű oldalsó üvegét húzta el, azon 

keresztül nyitotta ki a tolóajtót. Ebből a gépkocsiból 863.600 forint értékben loptak el 

különféle szerszámokat. A táti lopással 109.500 forint, a lábatlani lopással 74.000 forint kárt 

okoztak a sértetteknek.  

Megjegyzés: Első tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.02.15. 
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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kapcsolati erőszak 

bűntette 

2022.02.15. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi és a nő házassága megromlott, ezért a férfi 2019. májusban elköltözött 

a tokodi ingatlanból. A férfi 2019. június 07-én 21 óra 30 perc körül megjelent a nő lakóhelyén 

és a kerítésén átmászva bement a házba. A nő felszólította a férfit, hogy hagyja el az ingatlant, 

aki ennek nem tett eleget, hanem megrúgta és pofon ütötte a feleségét. A férfi azután hagyta 

el az ingatlant, hogy a nő kiabálni kezdett. A férfi 2019. június 08-án telefonon azzal fenyegette 

meg a sértettet, hogy megöli őt. 

A férfi kezdeményezésére 2020 februárjában a házastársak kibékültek, de találkozásukkor 2 

alkalommal az ittas férfi féltékenységében felpofozta a nőt, aki a radiátornak esett és a 

szemét beütötte. 

A sértett 2020. május 12-én a férfihez költözött. Az ittas és féltékeny férj 2020. május 15-éről 

16-ra virradóan a nőt többször pofon ütötte, majd kérlelte a sértettet, hogy bocsásson meg 

neki, a nő azonban közölte, hogy elhagyja őt, mire a férfi lefejelte feleségét, a székről lelökte, 

többször megütötte és megrúgta. A sértett ezen bántalmazás következtében nyolc napon 

belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúmeghallgatással folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.02.16. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.02.16. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I.r. és a II. r. vádlottak a 2020. június 22-én történt elfogásukat megelőző 

hónapokban haszonszerzési szándékkal több alkalommal adtak el ismerőseiknek, így a III.r. 

vádlott számára is, kábítószer tartalmú anyagot abból a célból, hogy azt ismerőseik szintén 

haszonszerzés végett tovább értékesítsék.   

2020. március 19. napján 17 óra 20 perc körül a III. rendű vádlott marihuánát vásárolt a 

másik 2 vádlottól oly módon, hogy a kábítószert a vádlottak gépkocsival Tatabányára 

szállították, majd egy papír bevásárlótáskában átadták a III. rendű vádlott részére az egyik 

tatabányai áruház parkolójában.  
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Ezt követően a III. rendű vádlottat rendőri intézkedés alá vonták és a táskában az intézkedő 

rendőrök 424 gramm bruttó tömegű kábítószer gyanús növényi anyagot találtak. A III. 

rendű vádlott elfogását követően az általa bérelt tatabányai lakásban további 23,7 gramm 

marihuána került lefoglalásra. A III.r. vádlottól lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladja a 

csekély mennyiség felső határát, annak 817,7%-a, de nem éri el a jelentős mennyiség alsó 

határát. 

Az I.r. és a II.r. vádlottak által az eladásra szánt kábítószer tárolására használt Budakeszin 

található hangárban ugyanezen a napon lefolytatott kutatás során lefoglalásra került 40,55 

gramm nettó tömegű kokain és 297,93 gramm nettó tömegű marihuána, valamint 

kábítószer adagolásához, méréséhez szükséges eszközök. A marihuána hatóanyag tartalma 

a jelentős mennyiség 44,9%-a, míg a kokain hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség 

78,55%-a. 

Megjegyzés: A Tatabányai Törvényszék a 2021. július 14. napján tartott előkészítő ülésen, a 

III.r. vádlottal szemben ítéletet hozott, melyben az ügyészség és a vádlott között kötött 

egyezséget jóváhagyta és 3 év fegyházbüntetésre, valamint 3 év közügyektől eltiltásra ítélte a 

III.r. vádlottat, míg a másik 2 elkövetővel szemben az eljárást tárgyalásra utalta. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.02.17. 
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
közúti veszélyeztetés 

bűntette 

2022.02.17.  10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vezetői engedéllyel nem rendelkező férfi 2019. január 30-án 23 óra 55 

perckor az M1 autópályán, a menetirány szerinti jobb oldali, külső forgalmi sávban 

Budapest irányából Győr felé ittas állapotban vezette a személygépkocsit. A vádlott az általa 

vezetett gépkocsival a külső forgalmi sávban megállt, ott hátramenetet hajtott végre, majd 

ugyanezen forgalmi sávban ismét megállt. Ugyanebbe a sávba érkezett egy 

járműszerelvény, amelynek vezetője jobbra kormányzott, és vészfékezett, azonban az 

ütközést elkerülni nem tudta, és a személygépkocsi hátsó részének ütközött. Az 

személygépkocsi megperdült, és a szalagkorlátnak ütközött. A baleset következtében a 

vádlott 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a járműszerelvény utasai nem sérültek 

meg.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a büntetett előéletű 

vádlottat ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint végleges 

hatállyal tiltsa el a közúti járművezetéstől. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.02.17. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás vétsége 2022.02.17. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2020 júniusában a sértett értékesíteni kívánta a tulajdonát képező 

személygépkocsit. A vádlott jelentkezett a sértettnél azzal a szándékkal, hogy megvásárolná 

a járművet. A sértett és a vádlott megállapodtak abban, hogy a vádlott elviszi a járművet egy 

autószerelőhöz, és amennyiben a személygépkocsi működőképes, az adásvétel részleteit 

megbeszélik. A vádlott a sértett járművét 2020. június 15. napján egy tatabányai parkolóból 

elvitte, azonban a részére átadott személygépkocsi ellenértékét nem fizette meg a sértett 

részére és a járművet sem szolgáltatta vissza. A vádlott a gépjárművet néhány napon belül 

egy ismeretlen személy részére értékesítette. A bűncselekmény elkövetési értéke: 100.000 

forint, amely a nyomozás során nem térült meg. 

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

börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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