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2022.03.16. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2022.03.16.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott 2020 októberében 10.000 eurót kínált megvételre a sértettnek. A sértett 2020. 

október 15. napján 10.000 euró ellenértékeként 3.200.000 forintot adott át a 

vádlottnak egy tatabányai kávézóban. A vádlott azonban sem a pénzátadás 

időpontjában, sem azt követően nem adta át a sértett részére az általa ígért 10.000 

eurót. A pénzösszeg átadására a vádlottnak sem reális lehetősége, sem szándéka nem 

volt, őt a jogtalan haszonszerzési célzat vezette, célja a tévedésbe ejtett sértett által 

átadott pénzösszeg megszerzése volt.  

A vádlott ezen magatartásával a sértettnek 3.200.000 forint összegű kárt okozott, mely 

a nyomozás során nem térült meg. 

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 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.17. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2022.03.17.  08:30 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott korábbról ismerte a sértettet, vele több alkalommal együtt italozott a sértett 

tatabányai kertjében. 

A vádlott 2019. május 20. napján 15:17 és 20:30 között megjelent a sértettnél a 

kertjében található bódéban. Ott tartózkodása során a vádlott ismeretlen okból 

bántalmazta az ittas állapotban lévő sértettet, testszerte, több alkalommal ököllel 

ütötte, rúgta a sértett fejét, megtaposta a mellkasát, a nyakát. Ezt követően a vádlott 

a földön fekvő, még életben lévő sértett ruházatában lévő 8.000 forint értékű 

mobiltelefonját eltulajdonította, majd elhagyta a helyszínt. 

A vádlott 2019. május 21. napján hajnalban visszament a sértett kertjébe, majd a 

bódéban a holtan fekvő sértettől eltulajdonította a sértett műanyag táskáját, a 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


rövidnadrágját, valamint az alsónadrágját, ezt követően a kertből hátulról, az erdőn 

keresztül távozott. 

 

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

ítélje életfogytig tartó fegyházbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.  

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.17. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2022.03.17.  13:30 

Az ügy lényege: 

A vádlott és a sértett házastársak, az utóbbi időben többször veszekedtek egymással. 

A vádlott rendszeresen bántalmazta is a sértettet, aki emiatt félt a vádlottól. 2020. 

évtől kezdődően a sértett szerelmi kapcsolatot létesített egy külföldön élő idegen 

férfivel; naponta online csevegést folytattak és néhány alkalommal személyesen is 

találkoztak. 2021. augusztus 22-én a sértett elhagyta a vádlottal közös esztergomi 

otthonát, otthagyta az általa nevelt két óvodáskorú gyermeket, és az említett idegen 

férfi társaságában tartózkodott.  

2021. augusztus 25-én a sértettet a családtagjai hazahívták azzal, hogy a vádlott 

eltávozott otthonról, és a gyerekek élelem nélkül vannak. A sértett hazatért, amikor is 

az otthonában találta a vádlottat, a két óvodáskorú gyermekét és a két felnőttkorú 

gyermekét. Ekkor a vádlott elküldte a lakásból a családtagokat azzal, hogy meg akarja 

beszélni az együttélésüket a sértettel, és megígérte nekik, hogy nem fogja bántania őt. 

A férfi ezt követően féltékenységből, több alkalommal ököllel megütötte a sértett 

fejét, egy nagy fa bottal combon és háton ütötte őt, majd a fekvő sértettet nagy erővel 

hátba rúgta. 

A hazaérkező családtagoknak azt mondta a vádlott, hogy ne hívjanak mentőt, vagy 

mondják azt, hogy a sértett a sérüléseit úgy szerezte, hogy kiesett az ablakon. A 

családtagok ellentmondtak a vádlottnak, mire ő rájuk kiabált, és egyiküket megütötte. 

A sértett 8 napon túli gyógytartamú sérüléseket, ujjtörést, bordatörést, borda alatti 

zúzódást, bevérzést és a lép repedését szenvedte el. Az életveszélyes állapot elhárítása 

végett a lépet műtéttel el kellett távolítani.  

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

ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.  
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Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.17. 
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
pénzmosás bűntette 2022.03.17.  13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a Nagy-Britanniában tartózkodó (egyébként esztergomi lakhelyű) 

vádlott 2020 májusában telefonon keresztül több sértettet is tévedésbe ejtett azzal a 

valótlan állítással, hogy a sértett unokája balesetet okozott, amely miatt azonnal 

nagyobb összegű készpénzre van szüksége. A tévedésben lévő időskorú sértettek 

lakóhelyén a vádlott utasításai szerint a Magyarországon tartózkodó társai jelentek 

meg a pénz átvétele céljából. Ekként 2020. május 24. napján a debreceni lakhelyű 

sértett 900.000 forintot adott át a vádlott társának, míg 2020. május 25. napján a 

hajdúszoboszlói lakhelyű sértett 9.000.000 forintot adott át szintén ennek a férfinek. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.03.17. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
közúti veszélyeztetés 

bűntette 

2022.01.20.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt álló férfi 2019. február 5-én 

Oroszlányban a sértett tudta és engedélye nélkül vette magához a személygépkocsi 

indítókulcsát, majd a gépkocsival elindult. Vezetés közben a motorháztető felnyílt, a 

vádlott a vezető oldali ablakot lehúzta, és azon kihajolva vezette tovább a 

gépjárművet.  

A férfi utolérte az előtte haladó kerékpárost és az előzésébe kezdett. Előzés során az 

elkövető szándékosan nem tartott megfelelő oldaltávolságot, ezért a gépkocsi jobb 

oldalával és a visszapillantó tükörrel nekiütközött a kerékpárnak. A sértett emiatt az 
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aszfaltra esett, a kerékpár megrongálódott, a gépkocsi visszapillantó tükrének 

darabjai az úttestre hullottak. A vádlott megállás nélkül tovább haladt a gépkocsival, 

nem győződött meg arról sem, hogy a sértett segítségnyújtásra szorul-e. Ezután a férfi 

a gépkocsival egy vízelvezető árokba csúszott.  

A felnyílt motorháztető, a vezető oldali ablakon kihajoló vádlott, a biztonságos 

kormányzásra alkalmatlan vezetői pozíció, a nem megfelelő oldaltávolság miatt a 

vádlott a sértett életét, testi épségét közvetlen veszélynek tette ki. 

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

ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint a közúti 

járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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