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csalás bűntette 2022.09.20.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 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: Tárgyalás, mely tanú meghallgatással folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.09.20. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
lopás bűntette 2022.09.20. 09:00 

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.  
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Megjegyzés: Folytatólagos előkészítő ülés. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.09.21. 
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
Egyedi azonosítójellel 

visszaélés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.09.21.  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. 

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, határozott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől és a közügyek 

gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.09.21. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
testi sértés bűntette  2022.09.21. 09:00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a sértett 2020. október 3. napán, 18 és 19 óra közötti időben, a közös 

gyermekük láthatásra történő elvitele érdekében a komáromi lakóhelyén felkereste a volt 
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feleségét. A sértett a lépcsőház előtt, a parkolóban találkozott össze volt házastársával, akinek 

egy ismerőse az ügy vádlottjának társaságában volt. A találkozáskor a vádlott és a sértett között 

rövid szóváltás alakult ki, amelynek során a vádlott egy alkalommal, a jobb kezével, ököllel, 

közepes erővel, a bal arcfelén megütötte a sértettet. A bántalmazás következtében a sértett 

egyik foga kiesett, amelynek következtében a sértettnél 8 napon túl gyógyuló, maradandó 

fogyatékosságként értékelhető állapot alakult 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 
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