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csalás bűntette 2022.11.21.  12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2018 augusztusában egy internetes oldalon 

megismerkedett a sértettel.  

Az I. rendű vádlott a beszélgetéseik során kialakított bizalmi viszonyt kihasználva tévedésbe 

ejtette a sértettel azzal, hogy van egy 6 éves kisfia, akinek vesetranszplantációra van 

szüksége, melynek költségeit nem tudja kifizetni. A sértett az I. rendű vádlott kérései alapján 

2018 szeptembere és 2019 szeptembere között különböző összegeket utalt át a kisfiú 

gyógykezelésének kórházi és egyéb költségeire, valamint az I. rendű vádlott által megjelölt 

egyéb valótlan indokokra, tetőfedésre hivatkozással, avagy kölcsönként.  

A sértett az átutalt összegeket az I. rendű vádlott részére minden esetben kölcsönként adta, 

azok visszafizetésére a nő ígéretet tett, és valótlanul azt állította, hogy az összegeket egy 

tulajdonát képező ingatlan értékesítését követően visszafizeti.  

Az I. rendű vádlott a pénzösszegek átutalását saját, illetve a II. és III. rendű vádlott 

bankszámlájára kérte. A II. és III. rendű vádlottak a sértett által átutalt összegeket 

készpénzben felvették és azt az I. rendű vádlott részére átadták. 

Az I. rendű vádlott által tévedésbe ejtett sértett a vádlottak folyószámláira egy év alatt 50 

alkalommal, összesen 7.621.000 forintot utalt át. 

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

ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint mindhárom vádlottal szemben szabjon ki 

pénzbüntetést. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a tatabányai vádlott 2016-2020. évek között egy közösségi oldalon 

rendszeresen, heti több alkalommal értékesített ruházati termékeket, cipőket 

magánszemélyeknek, amely bevételeit a benyújtott személyi jövedelemadó bevallásokon 

nem tüntette fel, az értékesítésekből keletkező jövedelem alapján az egészségügyi 

hozzájárulási adó, szociális hozzájárulási adó és - a 2015. évben történt alanyi 

adómentesség értékhatárának átlépését követően - a 2016. évtől általános forgalmi adó 

bevallási kötelezettségének nem tett eleget. A vádlottat a 2016-2020. évben üzletszerűen 

végzett ingó értékesítés vonatkozásában összesen 8.156.479 forint adó és járulékbevallási 

kötelezettség terhelte. A vádlott 2017. évre nézve nem tett szja bevallást – az üzletszerűen 

végzett ingó értékesítései bevételeiről nem adott számot, a benyújtott adóbevallások 

valótlan tartalmúak voltak.  

A vádlott a bevallani elmulasztott adók és járulékok összegeire figyelemmel összesen 

33.908.479 forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek. 

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

börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától és 33.908.479 forint értékben 

rendeljen el vagyonelkobzást. 

 

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  

 

 

 
közokirat-hamisítás 

bűntette 

2022.11.22.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi számítógép segítségével az interneten talált minták alapján a saját 

nevére elkészített egy hamis doktori oklevelet, mely szerint 2019. június 21. napjától doktori 

cím használatára jogosult, mivel magas szinten elsajátította a bölcsészettudományok 

tudományterületén a pszichológiai tudományt egy szlovákiai egyetemen. A férfi ugyanígy 

készített egy határozatot, amely szerint a magyarországi egyetem 2019. július 5. napján 

honosította a szlovák doktori oklevelet.  

A vádlott 2019. augusztus 10-én a tatai kormányablakban a két hamis iratot azért adta le, 

hogy személyi okmányai cseréjét elvégeztesse, a doktori címet okmányaiban használhassa, 

így valótlan adatként lett rögzítve a férfi doktori címe. Ezután cserére került a férfi összes 

okmánya.  
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A vádlott 2017. évet megelőzően a saját nevére három hamis egyetemi oklevelet készített, 

ezek szerint 2009. július 30-án kiváló minősítéssel okleveles gépészmérnök-informatikus, 

2009. július 30-án kiváló minősítéssel okleveles kisgéptervező mérnök, 2009. július 30-án 

kiváló minősítéssel okleveles mérnök-informatikus végzettséget szerzett.  

A férfi 2017-2020. között kilenc különböző munkaviszonyt létesített, a szerződéskötéskor a 

legmagasabb iskolai végzettsége igazolására a hamis oklevelek egyikét felhasználta.  

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

felfüggesztett börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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csalás bűntette 2022.11.23.  12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2017. február 1. napja és 2017. szeptember 30. napja közötti 

időszakban befektetési, üzleti-vállalkozási lehetőségeket kínált oly módon, hogy a vele 

szerződő személyek készpénzt bocsátottak meghatározott időtartamra a vádlott 

rendelkezésére, mint kölcsönösszeget, melynek felhasználásával nyereséget ígért. A vádlott 

a kölcsönszerződések megkötése során jogtalan haszonszerzési célzattal járt el, mivel ugyan 

az üzleti lehetőségek fennálltak, azonban a vádlottnak tényleges visszafizetési szándéka 

nem volt sem a nyereség, sem a kölcsönösszeg tekintetében. A tatabányai sértett 2017. 

február 28. napján egy összegben, készpénzben 4.100.000 forint, míg egy másik sértett 

2017. július 31. napjáig több részletben összesen 7.500.000 forint pénzösszeget teljesített 

készpénzben a vádlott részére. A vádlott a megszerzett pénzösszegeket nem fizette vissza a 

sértetteknek.  

A vádlott 2017. július 1. napján az éjszakai órákban egy tatai szórakozóhelyen tartózkodott 

baráti társaságban, az akkori barátnőjével, a sértettel. A vádlott éjfél körül, ittas állapotban a 

sértettet több alkalommal meglökte, sípcsontját megrúgta, és haját kézzel tépte. Ezt 

követően a sértett és a vádlott az ismerősük autójába szálltak be, és Budapestre kívántak 

eljutni. Ennek során a vádlott legalább két alkalommal kisközepes erővel ököllel megütötte 

a sértettet, melynek következtében a sértett a szemhéjának duzzadását, kötőhártya alatti 

bevérzést és vizenyős ideghártya sérülést szenvedett el. A sérülések gyógytartama nyolc 

napon belüli volt, ugyanakkor a támadott testtájékra és az erőbehatás mértékére 
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figyelemmel a vádlott által elkövetett bántalmazás alkalmas volt nyolc napon túl gyógyuló 

sérülés okozására. 

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

halmazati büntetésként ítélje börtönbüntetésre, valamint 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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testi sértés bűntette 2022.11.24.  13:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő vádlott 2022. február 2. napján 19 óra körüli időben 

egy tatabányai házban, a szintén ittas állapotban lévő élettársát, a sértettet bántalmazta oly 

módon, hogy testszerte ököllel ütötte, majd a sértett feje elé védekezésként emelt karját, 

valamint a bordáját is több alkalommal megrúgta. A sértett védekezésül elfordult, mire a 

vádlott a sértett hátát és a lábait is több alkalommal megrúgta. Ezt követően a sértett az 

ágyon fekve eszméletét veszítette. A bántalmazás következtében a sértett koponyatetője 

mindkét oldalon a halánték, homlok és falcsont régióban megduzzadt, térde enyhén 

duzzadt, bevérzett, valamint hámhorzsolást szenvedett el, mely sérülések nyolc napon belül 

gyógyultak. A vádlott a sértettet megpróbálta élesztgetni, majd néhány perc múlva az 

eszméletlen állapotú sértettet a földre letette és ott a fejét megtaposta, amellyel újabb 

sérülést nem okozott.  

A vádlott ezt követően, 2022. február 3. napján 18 óra körüli időben otthonukban előzetes 

szóváltás nélkül élettársát, a sértettet jobb kézzel, 3-4 alkalommal, kis-közepes erővel arcon, 

majd kis-közepes erővel, ököllel a szája sarkán megütötte, amelynek következében a sértett 

orra vérezni kezdett. A vádlott ezt követően ököllel, horogütéssel a sértett jobb fülét kis-

közepes erővel megütötte, melynek következtében a sértett jobb füléből a vér folyni 

kezdett. A sértett arcfele a bántalmazások következtében megduzzadt, ami nyolc napon 

belül gyógyuló sérülés, azonban a támadott testtájék és az erőbehatás mértékének a 

figyelembevételével a bántalmazás módja alkalmas volt nyolc napon túl gyógyuló 

arccsonttörés okozására. 

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

vádlottat ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint a próbaidő tartamára rendelje el 

pártfogó felügyeletét. 
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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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