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TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kiskorú 

veszélyeztetésének 

bűntette 

2022.06.13.  08.00 

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: Első tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
információs rendszer 

felhasználásával 

elkövetett csalás 

bűntette 

2022.06.13.  08.15 

Az ügy lényege: 
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A vádirat szerint a férfi 2021. augusztus 29-én 22 óra 48 perckor álnéven rendelt ételt, 

a kézbesítési címeként olyan esztergomi címet adott meg, ami nem az övé. Amikor a 

pizzafutár kiszállította az ételt, titokban figyelte őt, vele telefonon kapcsolatban állt 

és – azért, hogy a gépkocsijától eltávolítsa – az esztergomi térre irányította.  A futár 

az indítókulcsot a gépkocsiban hagyta. A vezetői engedéllyel nem rendelkező vádlott 

a járműbe beült, és azzal elhajtott. A gépkocsiban található értékek 

eltulajdonításával 67.100 forint kárt okozott. A gépjárművet a rendőrök másnap 

megtalálták, illetve a gépkocsiból eltulajdonított rádiósmagnó a vádlott esztergomi 

lakóhelyén lefoglalásra került, így az okozott kárból 4.900 forint megtérült. 

A vádlott 2021. augusztus 25-én az esti órákban az Esztergom Kis-Duna sétányon 

kerékpározott, amikor utolérte az előtte szintén kerékpárral közlekedő sértett nőt. A 

férfi ekkor hirtelen mozdulattal kikapta a sértett kerékpárjának első kosarába 

helyezett bevásárlótáskát, amiben iratai, készpénze, 2 darab bankkártyája és 

használati tárgyai voltak.  A lopás elkövetési értéke 14.850 forint, amely nem térült 

meg, mivel a táskát és annak tartalmát a vádlott később a Dunába dobta. A férfi a 

bankkártyával pizzát rendelt, ezzel 9.360 forint kárt okozott a sértettnek, valamint 

további tizenhatszor próbált fizetni a két bankkártyával, de a tranzakciók 

sikertelenek maradtak, mivel a sértett a bankkártyákat letiltatta. 

A vádlott 2021. május 10. napjától 2022. május 10. napjáig járművezetéstől eltiltás 

alatt állt, ennek ellenére 2021. augusztus 29. napján és 2021. szeptember 04. napján a 

sértettek tulajdonában álló személygépkocsikat eltulajdonította, azokkal Esztergom 

lakott területén közlekedett, a gépkocsikból értékeket tulajdonított el. 

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

ítélje börtönbüntetésre, mellékbüntetésként tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Egyedi azonosítójellel 

visszaélés bűntette 

2022.06.15.  08.30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a korábban 8 alkalommal büntetett vádlott 2020. augusztus 20. 

napján 1 óra 36 perckor Esztergomban, enyhe fokban ittas állapotban vezette a 

Daewoo Tico típusú személygépkocsit. 
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Ezen cselekményt követően ismeretlen személy a Daewoo Tico típusú járműre 

felszerelte az eredetileg Peugeot Partner típusú gépkocsira kiadott forgalmi 

rendszámot, ezzel a jármű egyedi azonosító jelét meghamisította. A vádlott 2020. 

szeptember 3. napján 20 óra 35 perckor Siófokon úgy vezette a gépkocsit, hogy 

tisztában volt azzal, hogy annak egyedi azonosító jele hamis. 

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

ítélje fegyházbüntetésre, 5 évre tiltsa el a közúti járművezetéstől, mellékbüntetésként 

tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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