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2022.04.25. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2022.04.25.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a nő a tatai lakásban egyedül nevelte két kiskorú gyermekét. A nő 2019. 

november 22-től nem gondoskodott a gyerekeiről, nem főzött rájuk, több alkalommal 

napokra egyedül, felügyelet nélkül hagyta a kiskorú sértetteket. A nő úgy távozott ismeretlen 

helyre, hogy élelemről, tüzelőről nem gondoskodott, a gyerekeknek pénzt nem hagyott. 

A kisebbik gyermeket a háziorvosa laborvizsgálatra küldte, ahova a nő elvitte ugyan, azonban 

a leletért már nem ment el, így nem derült ki időben, hogy a gyermeknek műtéti beavatkozást 

szükségessé tevő betegsége van. Az anya elhanyagoló magatartása a gyermek egészségét 

veszélyeztette. 

2020. január 22-én az anya elment otthonról úgy, hogy nem gondoskodott a gyermekek 

felügyeletéről, élelmezéséről, a lakás fűtéséről. Mivel a nő még 2020. január 24-én sem ment 

haza, a gyermekek a nagykorú testvérüktől kértek segítséget és fordultak gyámhatósághoz. 

Az anya szülői felügyeleti jogát a bíróság 2020. december 3-án megszüntette. 

Az anya elhanyagoló magatartásával súlyosan megszegte kötelességét, ezzel a kiskorúak 

testi, értelmi, érzelmi fejlődését veszélyeztette. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.25. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2022.04.25. 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, 
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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, a 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 a 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 a IV.-VI. 

rendű vádlottakat pénzbüntetésre ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.26. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
egyedi azonosító jellel 

visszaélés bűntette 

2022.04.26. 08:30 

Az ügy lényege:  

A vádlott nem gondoskodott a tulajdonában lévő autó átírásáról, ezért a járművet 2019. 

június 17-én kivonták a forgalomból. Mivel a férfi tovább közlekedett az autóval, a 

rendszámtábláit egy rendőri intézkedés során, 2019. novemberében elvették tőle. A vádlott 

ennek ellenére is járni akart az autóval, ezért 2020. áprilisában Tatán - köztudottan műszaki 

vizsga felkészítés céljából leparkoltatott – autó rendszámát leszerelte és a saját autójára tette, 

amivel a jármű egyedi azonosító jelét meghamisította. Az érvényes jogosítvánnyal nem 

rendelkező, a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt álló, ittas állapotú vádlott az autóval 

Tatabányán közlekedett, amikor a rendőrök igazoltatták.  

Megjegyzés: Tárgyalás, amelyen a bizonyítási eljárás tanú meghallgatással folytatódik. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.26. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2022.04.26. 10:30 

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: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával 

folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.26. 
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Kifosztás bűntette 2022.04.26. 13:00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2019. nyarán Tatán és több Balaton-parti 

településen surrant be ifjúsági táborokba, nyaralókba, ahonnan különböző értéktárgyakat 

tulajdonított el, több esetben az ott alvó sértettektől, hogy a maga és élettársa megélhetését 

ezekből biztosítsa, illetve egészítse ki. Az egyik esetben a vádlott egy fonyódi üdülőbe a nyitott 

ajtón keresztül bement, majd a földszinti szobából eltulajdonította a sértett tulajdonát 

képező, 350.000 forint értékű Apple Mac Book-ját, az 50.000 forint értékű JBL hangszóróját, 

valamint a fürdőszobában felakasztott nadrág zsebéből 120.000 forint készpénzt, miközben 
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a sértett a másik szobában aludt. Az okozott kár nem térült meg. A 46 vádpontban rögzített, 

összesen 3,8 millió forint összegű károkozásból 1,3 millió forint nem térült meg.  

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.27. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság vétsége 2022.04.27. 08:15 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2018. július 9-én a Bécsből Budapestre tartó vonaton utazott. Mivel a férfi érvényes 

menetjeggyel nem rendelkezett, ezért az ellenőrzés elkerülése érdekében a szerelvény 

mosdó helyiségébe zárkózott. A jegyvizsgálást végzők észlelték a hosszabb ideje zárt mosdót, 

ezért a kabin ajtaját kinyitották. A vádlott megtagadta a személyazonosságának igazolását, 

amikor pedig felszólították a vonat elhagyására agresszív lett és a jegyvizsgálókat hangosan, 

trágár kifejezésekkel szidni kezdte, veréssel fenyegette őket, majd öklével a vonat oldalát 

kezdte ütni.  

Megjegyzés: Tárgyalás, amelyen esetlegesen ítélethozatal várható.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.27. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
állatkínzás bűntette 2022.04.27. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a gazdasági társaság a Tatához közeli telephelyén szürke szarvasmarha 

tenyésztéssel foglalkozott. A cég képviselője a jogszabályi rendelkezések megszegésével 

2017. évtől nem biztosított megfelelő életkörülményeket az állatoknak, azokat elégtelen 

létszámú személyzettel, elégtelen méretű legelőkön, istállókban, elfogadhatatlan higiéniai 

körülmények között tartotta, nem gondoskodott elegendő mennyiségű és minőségű 
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takarmányról, a megfelelő ivóvíz ellátásról, a tömeges pusztulás ellenére állatorvost nem 

hívott. 

Az elkövető által üzemeltetett telephelyen 2018. január 1-április 10. között 158 szürke 

szarvasmarha pusztult el a nem megfelelő bánásmód miatt.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.28. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
garázdaság bűntette 2022.04.28. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ittas férfi 2019. augusztus 5-én 18 óra 35 perc körüli időben egy komáromi 

bolt előtt a járdán földhöz vágta a saját mobiltelefonját, üvöltözött, verekedni akart a 

helyszínen jelenlévő három személlyel, akik közül az egyik nőt háromszor próbálta megütni, 

azonban a megtámadott nő az ütések elől kitért. Később a férfi egy baseball ütővel jelent meg 

a boltnál és a boltban lévő személyek felé támadó jellegű mozdulatokat tett, miközben feléjük 

kiabált. A vádlott a baseball ütővel eltalálta az egyik férfit a könyökénél, aki védekezésképpen 

egy kukát dobott az elkövető felé.   

Az ittas állapotú vádlott egy másik alkalommal egy komáromi ingatlanba ment be és a 

fotelban ülő férfit akarta megütni, akinek azt mondta, hogy „az előbb az utcán így vertem meg 

egy embert”. A helyszínen jelenlévő személyek kiküldték az ingatlanból a vádlottat, aki ezután 

egy kb. 1 méter hosszú fém napernyőt tartó rúddal betörte az ingatlan ablakát, mellyel 33.120 

forint kárt okozott. Ezt követően legalább három alkalommal ököllel megütött egy nőt, aki 

emiatt a földre esett, minek után a férfi többször meg is rugdosta őt. A nőnek nyolc napon 

belül gyógyuló sérülései keletkeztek.  

Megjegyzés: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.28. 
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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
közúti veszélyeztetés 

bűntette 

2022.04.28. 13:00 

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 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: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.29. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK  

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2022.04.29.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az időközben elhalálozott férfi megbízása alapján a vádlott magát valótlanul 

egy szlovák gazdasági társaság megbízottjának kiadva 2011-2012. évben összesen 

365.874.196 forint értékben vásárolt kristálycukrot egy tatabányai kft.-től. A vásárlások során 

a vádlott valótlanul azt állította, hogy az árut Szlovákiába szállítja, ezért a kft. általános 

forgalmi adót nem tartalmazó számlát állított ki a vásárló részére. A vádlott a szállításokat 

különböző fuvarozókkal végeztette és olyan utasítást adott részükre, mely szerint az árut nem 

az eredeti szlovákiai rendeltetési helyre, hanem a magyar-szlovák határ szlovák oldalán lévő 

településig kell szállítaniuk. Ezt követően a fuvarozókat olyan okmányokkal látta el, amely 
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szerint ugyanazt az árut már egy másik cég eladta egy magyar cégnek, így azt vissza kell 

szállítani Magyarországra.  

Ezen fiktív jogügyletsorozat eredményeként a vádlott nettó áron jutott a kristálycukorhoz, 

amit szintén nettó áron adott tovább belföldi cégeknek. Mivel a tatabányai kft. nem tudott a 

számlák fiktív voltáról, így a kristálycukor eladásokat, mint ÁFA fizetési kötelezettséget nem 

eredményező közösségi termékértékesítéseket tüntette fel ÁFA-bevallásaiban. Mivel a 

valóságban ezek belföldi termékértékesítések voltak, a tatabányai kft.-nek összesen 

97.411.000 forint ÁFÁ-t kellett volna bevallani és befizetni, melyet nem tett meg azért, mert a 

vádlott a kft. ügyvezetőjét megtévesztette. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.04.29. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Nagyobb kárt okozó csalás 

bűntette 

2022.04.29. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott nő 2019. májusában egy társkereső oldalon felvette a kapcsolatot a sértettel, aki 

bemutatkozó szövegében nyilvánvalóvá tette, hogy komoly kapcsolatra, családra és 

gyermekre vágyik. A vádlott ezt követően anyagi haszonszerzés reményében igyekezett a 

sértett bizalmába férkőzni.  

A vádlott valótlanul azt állította magáról, hogy a „klinikákon” dolgozik, orvosi egyetemre jár, 

több nyelven beszél, 3 diplomája van, egyedül neveli a két gyermekét és a lánya most kezdi a 

jogi egyetemet. A vádlott által előadottak nem fedik a valóságot, mivel a vádlott jelenleg 

érettségivel sem rendelkezik. A sértett érzelmileg közel került a vádlotthoz, akit az 

édesanyjának is bemutatott, illetőleg intim együttlétre is sor került közöttük. A vádlott az 

együttlétet követően arra kérte a sértettet, hogy az orvosi tanulmányaira adjon neki 250.000 

forintot, mely összeget a sértett át is utalta a nő részére. A vádlott ezt követően azt állította a 

sértettnek, hogy gyermeket vár tőle, ami nem volt igaz, majd arra is rávette a sértettet, hogy 

házasodjanak össze és nyissanak közös bankszámlát. 

A sértett a megtakarított 1.650.000 forintját egy bankszámlán tartotta, amihez hozzáférést 

engedélyezett a vádlott részére. A vádlott a sértett tudta nélkül 1.100.000 forintot, majd 

297.000 forintot vett fel jogtalanul a bankszámláról, mely összegeket saját célra fordította.  

A vádlott a megtévesztéssel összesen 1.647.000 forint összegű kárt okozott a sértettnek, 

amely nem térült meg. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen perbeszédek várhatók. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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