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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás bűntette 2022.05.31.  08.00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint három férfi 2021. január 6-án éjszaka egy esztergomi lakótömb földszintjén 

található garázsba behatolt és onnan horgász felszereléseket lopott el összesen 50.500 

forint értékben, mely a lefoglalással megtérült. 

A vádlottak ugyanezen éjszakán egy garázssoron lévő garázsból 161.150 forint értékben 

kerékpárt és szerszámgépeket, valamint ugyaninnen egy másik sértett 105.000 forint értékű 

női kerékpárját tulajdonították el. A kár mindkét esetben legfoglalással megtérült. A három 

férfi két másik garázsból is lopni akart, az egyik ajtaját nem sikerült felfeszíteni, a másik 

garázsban kutattak, de számukra értékkel bíró tárgyat nem találtak.  

Az I. rendű és a III. rendű vádlott egy nyitva hagyott gépkocsiból szerszámokat és GPS-t is 

elvitt összesen 28.000 forint értékben, míg az I. rendű és a II. rendű vádlott a lakat 

lefeszítésével egy garázsba hatolt be és onnan törött távcsövet, régi evőeszközöket, 

jelvényeket, és pálinkát vitt el.  

Az elsőrendű vádlott korábban 5 alkalommal volt büntetve, míg két társa büntetlen 

előéletű. 

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

férfit fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra, a büntetlen elkövetőket végrehajtásában 

felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.05.31. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
közúti veszélyeztetés 

bűntette 

2022.05.31. 13.00 

Az ügy lényege: 
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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 folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.06.01. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
sikkasztás bűntette 2022.06.01. 10.00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2020. február 6. napjától állt gépkocsivezetőként a sértett cég 

alkalmazásában, ahol alvállalkozóként fuvarfeladatokat teljesített, melynek során a 

gépkocsivezetők az utánvéttel feladott küldemények kézbesítésekor készpénzt vettek át. Az 

utánvét összegekkel az elszámolásra a műszak végén, a cég tatabányai kirendeltségén, oly 

módon került sor, hogy a futárok az általuk átvett bankjegyeket és pénzérméket 

sorszámozott borítékba helyezték, azt lezárták, és ahhoz címletjegyzéket csatolva széfbe 

helyezték a tasakot. A széfhez a pénzkezeléssel megbízott cég alkalmazottainak volt kizárólag 

kulcsa. 

A vádlott a munkaköre ellátása során átvett utánvét összegekből, rendszeres haszonszerzési 

céllal, 2020. március 6. és március 25. napja között összesen 515.999 forintot tulajdonított el 

akként, hogy ennyivel kevesebb bevételt helyezett el a lezárt borítékokban. A vádlott a 

sikkasztást oly módon leplezte, hogy a beszedett bankjegyek, pénzérmék darabszámát a 
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tényleges utánvét összegeknek megfelelően rögzítette az adott napi címletjegyzékeken, így 

az eltérést csupán a lezárt borítékok felnyitásakor észlelték a pénzkezelők. 

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 

 
 
2022.06.02. 
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
halált okozó ittas 

járművezetés bűntette 

2022.06.02. 09.00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a büntetett előéletű vádlott 2020. szeptember 26-án 19 óra 30 perckor súlyos 

alkoholos befolyásoltságú állapotban közlekedett a 8146. számú úton Ászár irányából 

Tárkány irányába a forgalomból kivont gépkocsijával. 

A vádlott a haladása során Tárkány egy működő közvilágítással ellátott szakaszán, az előtte 

szabálytalanul, a menetirány szerinti jobb oldalon gyalogosan, fényvisszaverő mellény nélkül, 

kivilágított segédmotoros kerékpárját maga mellett toló sértett kikerülésébe kezdett, 

amelynek végrehajtása során, az ittassága okán, nem tartott megfelelő oldaltávolságot és 

elütötte a sértettet. 

A vádlott az ütközést követően megállt, de nem győződött meg arról, hogy a sértett az ütközés 

következtében megsérült-e, illetve segítségre szorul-e, majd a helyszínről segítségnyújtás 

nélkül, ismeretlen helyre távozott. 

A baleset során a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos, életveszélyes koponyasérülést 

szenvedett, őt kórházba szállították, ahol a balesetben elszenvedett sérülései miatt 2020. 

szeptember 27. napján 05 óra 26 perckor elhunyt. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanú és szakértő meghallgatásával 

folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.06.02. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
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sikkasztás vétsége 2022.06.02. 13.00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az esztergomi sértett síremléket szeretett volna készíttetni néhai felesége 

részére, ezért 2020 júliusában e-mailen keresztül felvette a kapcsolatot a vádlottal. A vádlott 

és a sértett e-mailen, illetve telefonon egyeztetett a síremlékről, ennek során a férfi 

vázlatokat, terveket küldött a sértettnek. A vádlott 2020. augusztus 11-én a munka 

elkezdéséhez, az ahhoz szükséges kő megvásárlásához, kisplasztika elkészítéséhez 250.000 

forintot kért a sértettől, aki a pénzt 2020. augusztus 12-én átutalta a megjelölt bankszámlára. 

A síremlék elkészítéséhez szükséges gránit és márvány darab 150.000 forintba került volna, 

azonban a vádlott a követ nem vette meg, ezt a pénzt a megélhetésére fordította,  ezáltal azt 

jogtalanul eltulajdonította. 

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

pénzbüntetésre ítélje, illetve kötelezze az okozott kár megtérítésére. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.06.03. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2022.06.03.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértett 2020. júniusban egy internetes oldalon keresett vállalkozót a kocsi 

családi háza tetőszerkezetének felújítására. A vádlott 2020. június 23-án álnéven érdeklődött 

a munka iránt, és 7 év tapasztalattal rendelkező szakembernek adta ki magát, aki cserepes 

lemez fedést, ácsmunkát, bádogos munkát, tető javítást vállal, holott sem megfelelő 

végzettséggel, sem gyakorlati tapasztalattal nem rendelkezett. A vádlott 2020. június 26-án e-

mailben árajánlatot adott a sértettnek 2.990.400 forint értékben, mely tartalmazta a régi tető 

bontását, az új tető megépítését, valamint az anyagárat és munkadíjat, melyet a sértett 

elfogadott, és a munkával szóban a vádlottat bízta meg. A vádlott és az általa hozott 

segédmunkások 2020. június 29-én kezdték meg a munkát Kocson. Az anyagok egy részét a 

vádlott vásárolta meg a saját pénzéből a tetőhöz, majd kérésére a sértett 2020. július 1-jén 

2.000.000 forint előleget adott át a vádlott egyik munkatársának. A vádlott és emberei 2020. 

július 5-én végeztek a munkával, ekkor a sértett további 1.150.000 forintot fizetett a 

vádlottnak, aki a költségek megemelkedésére hivatkozva kért többet.  

Az elkészült tetőszerkezet fedélszéke és cserepezése azonban nem felel meg a szakmai 

elvárásoknak, az egész tetőt vissza kell bontani és újra fel kell építeni. A vádlott 
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magatartásával tévedésbe ejtette a sértettet, hiszen szakszerűtlen munkát végzett, mellyel a 

sértettnek 1.816.414 forint kárt okozott, ugyanis a tető elbontását követően vannak újra 

felhasználható anyagok. Az okozott kár nem térült meg. 

Megjegyzés: Első tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás kezdetét veszi. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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