
Tatabányai Törvényszék
2018.02.19.-02.23.

2018.02.19.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – fszt. 1. tárgyaló

17.B.391/2017 B. E. és 7 társa bűnszervezetben, 
üzletszerűen elkövetett, 
különösen jelentős 
vagyoni hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette és más bcs.

2018.02.19. 8.00

Az ügy lényege: 
A vádbeli időszak: 2012-2014. évek.
I.r. és II.r. vádlottak élettársak. III.r. vádlott II.r. vádlott testvére, IV.r., V.r., VI.r. III.r. 
vádlott régebbi ismerősei, VII.r. vádlott III.r. vádlott távoli rokona, VIII.r. vádlott VI.r. 
vádlott volt élettársa. I.r. vádlott tulajdonosa, ügyvezetője a S. P. T., valamint a H. 
Kft-nek. A két cég tényleges vezetését I.r. és II.r. vádlottak végezték. 
Munkaerő-kölcsönzési tevékenységet kívántak végezni, elhatározták azonban, hogy
ennek alapján különböző adó- és járuléknemekben keletkező fizetési 
kötelezettségeiknek nem a jogszabályoknak megfelelően tesznek eleget és így 
jutnak többletjövedelemhez. A tervük az volt, hogy rábírnak más személyeket arra, 
hogy névleg vállalják el különböző – ténylegesen I.r. és II.r. vádlottak által alapított 
és irányított – gazdasági társaságok ügyvezetését és e társaságok nevében valótlan 
tartalmú áfa bevallásokat, személyi jövedelemadó- és járulékbevallásokat tesznek, 
vagy egyáltalán nem tesznek bevallásokat. Tervükbe bevonták III.r. vádlottat is, 
megállapodtak abban, hogy III.r. vádlott az ismerősi köréből biztosít olyan 
személyeket, akik anyagi ellenszolgáltatás reményében vállalják, hogy névleg 
különböző gazdálkodó szervezetek ügyvezetőivé válnak, a cégek nevében 
okiratokat írnak alá, bankban eljárnak, készpénzt vesznek fel, adóhatósági 
eljárásban, mint képviselők jelennek meg. 
Az I., II. és III.r. vádlottak a fentiek szerint egy bűnszervezetet hoztak létre és 
működtettek 2012-2014. években, amellyel 660.912.294,-Ft vagyoni hátrányt 
okoztak a költségvetésnek. 

Megjegyzés  :  A  vádlottak,  tanúk  kihallgatása,  okiratok  ismertetése,
esetlegesen  perbeszédek,  ítélet.
A bíróság a tárgyalást 2018.02.20-án 8:00-tól folytatja.

Információ: Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.02.19.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK



T.G. és társai emberölés bűntette 2018.02.19. 9.00

Az ügy lényege: 
2011. augusztus 2-ről 3-ra virradó éjjel a vádlottak a sértett házához mentek,
a III.r vádlott kint figyelt, míg az I-II.r. vádlott a sértett házába eltulajdonítási
célzattal  bement.  A  sértett  észlelte  az  értékek  után  kutató  vádlottakat,
segítségért is kiáltott. II.r az ágyon a sértettet lefogta, az I.r. megragadta a
sértett nyakát és leszorította addig, amíg a sértett meg nem fulladt.

Megjegyzés  :  Hatályon  kívül  helyezés  folytán  megismételt  eljárás  első
tárgyalási  napja.  Iratismertetésre  és  –  amennyiben  a  vádlottak  vallomást
kívánnak tenni – vádlotti kihallgatásra kerül sor.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.02.20.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 1. tárgyaló

17.B.391/2017 B. E. és 7 társa bűnszervezetben, 
üzletszerűen elkövetett, 
különösen jelentős 
vagyoni hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette és más bcs.

2018.02.20. 8.00

Az ügy lényege: 
A vádbeli időszak: 2012-2014. évek.
I.r. és II.r. vádlottak élettársak. III.r. vádlott II.r. vádlott testvére, IV.r., V.r., VI.r. III.r. 
vádlott régebbi ismerősei, VII.r. vádlott III.r. vádlott távoli rokona, VIII.r. vádlott VI.r. 
vádlott volt élettársa. I.r. vádlott tulajdonosa, ügyvezetője a S. P. T., valamint a H. 
Kft-nek. A két cég tényleges vezetését I.r. és II.r. vádlottak végezték. 
Munkaerő-kölcsönzési tevékenységet kívántak végezni, elhatározták azonban, hogy
ennek alapján különböző adó- és járuléknemekben keletkező fizetési 
kötelezettségeiknek nem a jogszabályoknak megfelelően tesznek eleget és így 
jutnak többletjövedelemhez. A tervük az volt, hogy rábírnak más személyeket arra, 
hogy névleg vállalják el különböző – ténylegesen I.r. és II.r. vádlottak által alapított 
és irányított – gazdasági társaságok ügyvezetését és e társaságok nevében valótlan 
tartalmú áfa bevallásokat, személyi jövedelemadó- és járulékbevallásokat tesznek, 
vagy egyáltalán nem tesznek bevallásokat. Tervükbe bevonták III.r. vádlottat is, 
megállapodtak abban, hogy III.r. vádlott az ismerősi köréből biztosít olyan 
személyeket, akik anyagi ellenszolgáltatás reményében vállalják, hogy névleg 
különböző gazdálkodó szervezetek ügyvezetőivé válnak, a cégek nevében 



okiratokat írnak alá, bankban eljárnak, készpénzt vesznek fel, adóhatósági 
eljárásban, mint képviselők jelennek meg. 
Az I., II. és III.r. vádlottak a fentiek szerint egy bűnszervezetet hoztak létre és 
működtettek 2012-2014. években, amellyel 660.912.294,-Ft vagyoni hátrányt 
okoztak a költségvetésnek. 

Megjegyzés  :  A  vádlottak,  tanúk  kihallgatása,  okiratok  ismertetése,
esetlegesen perbeszédek, ítélet.

Információ: Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.02.21.

 TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

4.B.160/2017. R.T. 1 rb csalás bűntette
31 rb csalás vétsége

2018.02.21. 8.00

Az ügy lényege: 
A vádlott annak érdekében, hogy családja megélhetését biztosítsa internetes
közösségi  oldalon  olyan  termékeket  (gépjármű  alkatrész,  méhészeti,
állattenyésztési  eszközök)  hirdetett  meg  eladásra,  amelyekkel  soha  nem
rendelkezett. A sértettek átutalták a vételárat vagy annak egy részét, a vádlott
azonban a termékeket nem küldte meg részükre, az nem is állt szándékában. 

Megjegyzés  : A tárgyaláson vádirat ismertetése vádlott meghallgatása, ügyészi
indítványra  32  tanú  vallomásának  a  felolvasása,  adott  esetben  ítélet
várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.02.21.

 TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

T. J. és T. E. Robbanóanyaggal, 
robbanószerrel visszaélés
bűntette, lőfegyverrel, 
lőszerrel visszaélés 
bűntette

2018.02.21. 9.00

Az ügy lényege: 
I. r. vádlott egy a testvére (II. r. vádlott) tulajdonában lévő tatabányai garázsban
engedély  nélkül,  a  II.  r.  vádlott  tudta  nélkül  tartott  robbanószereket,



robbantószereket,  robbantáshoz  használatos  eszközöket,  aknagránátokat  és
egyéb haditechnikai eszközöket, többek között 8 kg lőport, 6 db 400-as préselt
TNT-t,  aknavetőket,  tüzérségi  lövedékeket,  lőszereket  és  lőszerelemeket,  házi
készítésű  izzógyújtót  zöld  vezetékkel.  I.  r.  vádlott  egy  magas  hatóerejú
robbanóanyagot tartalmazó,  tüzérségi gyújtó detonátor csappantyújához egy
elektromos égőgyújtót erősített 2014. év szilveszterét megelőzően, december
hónapban  az  általa  használt  garázsban,  az  így  elkészített  villamos  gyutacs
működőképes  robbanószernek  és  haditechnikai  terméknek  minősül.  A
garázsban lefoglalt kb. 80 kg működőképes robbanóanyagot tartalmazó tárgyak
esetleges egyidejű felrobbanásakor a környezetében kb.  500-1000 m sugarú
körben  nyílt  irányban  fejtette  volna  ki  romboló  hatását.
I.  r.  vádlott  2016.  február  2.  napjáig  történő  lefoglalásáig  budapesti
albérletében  is  tartott  lőfegyvert,  robbanóanyagot  a  főbérlő  tudta  nélkül.
II. r. vádlott tatai házában engedély nélkül tartott 1 db gépkarabély töltényt, 38
db  töltényt,  valamint  1  db  kézigránátot,  melyeket  évekkel  korábban,
pontosabban meg  nem  határozható  időben talált  és  amelyeket  a  nyomozó
hatóság  2016.  február  2.  napján  lefoglalt.
A Tatabányai  Járásbíróság ítéletében I.  r.  vádlott  esetében robbanóanyaggal,
robbanószerrel  visszaélés  bűntette  miatt  4  év  szabadságvesztést  és  3  év
közügyektől eltiltást szabott ki,  II.  r.  vádlott esetében pedigrobbanóanyaggal,
robbanószerrel visszaélés bűntette miatt 1 év 6 hónap szabadságvesztést -4 év
próbaidőre  felfüggesztve-  szabott  ki.
Az ügyészség súlyosításért, az I. r. vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

Megjegyzés  : A nyilvános ülésen másodfokú ítélet várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.02.22.

 ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG – fszt. 22. tárgyalóterem

B.1152017. a vádlott 
monogramja
K. L. 

Súlyos testi sértés 
bűntette

2018.02.22. 8.00

Az ügy lényege: 
K.L. vádlott és N.H. sértett 2005-ben létesítettek élettársi kapcsolatot. A
vádlott az élettársi kapcsolat fennállása alatt több alkalommal bántalmazta a 
sértettet, s bár a sértett emiatt feljelentést nem tett, félt, tartott a vádlott 
féltékeny, erőszakos, agresszív természetétől. K.L. vádlott később büntetés-
végrehajtási intézetbe került, ahonnan fenyegető tartalmú leveleket küldött a 
sértettnek. K.L. vádlott szabadulását követően, 2016. február hónapban a 
sértett lakásába költözött, azonban nem dolgozott, a sértett tartotta el. A 



vádlott az ott tartózkodásának ideje alatt folyamatosan arról kérdezte közös 
gyermeküket, hogy a sértett kivel feküdt le, amíg ő börtönben volt, a sértettel 
továbbra is folyamatosan agresszíven viselkedett. A sértett mindezt 
megelégelte, ezért 2016. április hónaptól a vádlottat többet nem engedte be a 
lakásba.
A. sértett 2016. június 8. napján egy esztergomi szórakozóhelyen dolgozott. A 
vádlott itt megjelent, a sértettel szóváltásba keveredett, vele agresszíven 
viselkedett, ezért a sértett értesítette a rendőrséget. Ekkor a vádlott elhagyta a 
helyet, de később visszament, hogy kérdőre vonja a sértettet, kivel létesített 
szexuális kapcsolatot az alatt, amíg ő büntetés-végrehajtási intézetben volt. A 
sértett az utolsó vendég távozásakor be akarta zárni az ajtót, a vádlott azonban 
az ajtó és a sértett elé állt, nem engedte, hogy a sértett zárjon. Miközben K.L. 
vádlott N.H. sértettet faggatta, hirtelen minden előzmény nélkül egy 
alkalommal, ököllel a sértett bal szemét megütötte, amitől a sértett a földre 
esett. K.L. vádlott több alkalommal belerúgott a földön fekvő sértettbe, és a 
raktár felé húzta, majd a nyakánál megragadta, a száját befogta és akarata 
ellenére a hajánál fogva a szórakozóhely belseje felé húzta, ezáltal megfosztotta
személyes szabadságától. Ezt követően ismételten felszólította, mondja el, kivel 
volt szexuális kapcsolata az elmúlt években, illetve félelemkeltés céljából azzal 
is megfenyegette, ha nemtetsző választ kap, akkor „késsel szétszurkálja”. A 
megfélemlített, bántalmazott, és bezárt sértett végül beszámolt a vádlottnak 
alkalmi partnereiről, így a vádlott 2016. június 9. napján, 00 óra 30 perckor 
elengedte őt.

Megjegyzés:   Tanácsváltozásra  tekintettel  az  eljárást  meg  kell  ismételni,  így
ezen a tárgyaláson az eljárás befejezése nem várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.02.22.

 TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – fszt. 6. tárgyaló

a vádlott 
monogramja
K. J. és társai

Hivatali személy által 
elkövetett vesztegetés 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018.02.22. 8.30

Az ügy lényege: 
I.  r.  vádlott  a  veszélyes  munkaeszköz  védőburkolatának  hiányossága,  mint
súlyos veszélyeztetés, illetve a közvetlen veszélyeztetés megállapítása ellenére
a  munkavédelemről  szóló  törvény  rendelkezéseivel  szemben,  hivatali
kötelességét megszegve nem tett munkavédelmi bírság kiszabására javaslatot,
ezzel  a  munkáltatót,  egyéni  vállalkozót  jogtalan  hátrányhoz  juttatta.



I.  r.  vádlott  ellenőrzés  során  hiányosságként  feltárta,  hogy  a  tetőn  történő
munkavégzés során az ún. vezérkötelet nem rakták ki, személyi védőeszközt a
munkavállalók nem használtak. I. r. vádlott hivatali kötelességét megszegve az
esetet nem dokumentálta, munkavédelmi ellenőrzési eljárást nem indított, így a
lefolytatandó bizonyítási eljárás adataitól függően munkavédelmi bírság, vagy
helyszíni  bírság  kiszabása  iránt  nem  intézkedett,  ennek  következtében  a
vállalkozásnak  és  a  munkavállalóknak  jogtalan  előnyt  biztosított.
I.  r.  vádlott  hivatali  kötelességét  megszegve  telefonon  értesítette  a  cég
munkavédelmi előadóját, hogy másnap átfogó ellenőrzés várható, megnevezte
a  munkavédelmi  ellenőrt  és  felajánlotta,  hogy  probléma  esetén  felveszi  az
ellenőrrel  a  kapcsolatot.
I. r. vádlott hivatali kötelességét megszegve telefonon értesítette II. r. vádlottat,
hogy munkatársa  egy telephelyen munkavédelmi  ellenőrzést  tart.  Felhívta  a
vállalkozó  figyelmét,  hogy  a  munkavállalóknak  legyen  kitöltve  az  alkalmi
munkavállalói kiskönyve és felajánlotta, hogy munkavédelmi probléma esetén
felveszi  a  kapcsolatot  az  ellenőrrel.  
Az  OMM  előzetesen  elkészített  és  jóváhagyott  terv  alapján  fokozott
ellenőrzést hajtott végre Sopronban található éjszakai szórakozóhelyeken. I.
r.  vádlott  ezen  a  napon  hivatali  kötelességét  megszegve  a  vállalkozást
jogtalan  előnyt  biztosítva  telefonon  értesítette  II.  r.  vádlottat  a  várható
ellenőrzésről,  aki  a  feltárható  hibák  megelőzésére  intézkedni  kezdett.  Az
ellenőrzés  helyszínéről,  időpontjáról  VI.  r.  vádlott  is  értesült,  megjelent  a
szórakozóhelyen  a  jelenléti  ívek  összeállításával,  a  munkáltatók
bejelentésének ellenőrzésével hivatali kötelességét megszegve az ellenőrzés
tény és  tárgyszerű vizsgálatát  meghiúsította,  így  a  vállalkozásnak  jogtalan
előnyt  biztosított.  V.  r  vádlott  az  ellenőrzést  megelőzően  megjelent  a
szórakozóhelyen  és  a  munkavállalói  bejelentő  lapokat  kijavította.  Ezzel
hivatali kötelességét megszegve az ellenőrzés tény és tárgyszerű vizsgálatát
meghiúsította, ily módon a vállalkozásnak jogtalan előnyt biztosított.

Megjegyzés:   A tárgyaláson perbeszéd, ítélet várható.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


