Tatabányai Törvényszék
2018.05.02.-05.04.
2018.05.02.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – fszt. 1. tárgyalóterem
3.B.415/2017.

S. R. és 4 társa

üzletszerűen elkövetett,
különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó
költségvetési csalás
bűntette és más bcs.

2018.05.02.

8.00

Az ügy lényege:
I.r. vádlott a gyermeke tulajdonában lévő Kft. nevében a 2013-2014. években
élelmiszeripari termékek kereskedelmével foglalkozott. A termékeket az Európai
Közösség területéről áfát nem tartalmazó áron szerezte be, majd azokat döntő
többségében belföldön értékesítette. A belföldi értékesítést kisebb részben
számla kibocsátása mellett, nagyobb részt számlakibocsátás nélkül végezte. A
belföldi eladási árat oly módon határozta meg, hogy számlás értékesítés esetén
a nettó beszerzési árra rászámította a 27 %-os áfát és egy 5 %-os haszonkulcsot.
A számla nélküli eladások esetén a nettó árhoz csak az 5 %-os haszonkulcsot
számította hozzá. A tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat az 5 %-os haszonból
fedezte. Az I.r. vádlott által végzett gazdasági tevékenység alapján a Kft-nek
jelentős mértékű áfa-fizetési kötelezettsége keletkezett, mivel a fizetendő áfát
keletkeztető belföldi termékértékesítéssel szemben számlával igazolt, levonható
áfát
eredményező
belföldi
termék
beszerzése
nem
volt.
II.r., III.r., IV.r. és V.r. vádlottak cégeket alapítottak annak érdekében, hogy az
édesipari termékek kereskedelmével foglalkozzanak, az irányító mindegyik
cégben az I.r. vádlott volt. A cégek áfa bevallásokat nem nyújtottak be.
A költségvetésnek okozott összes kár 2013-2015. években 587.939.000,-Ft.
Megjegyzés: Első tárgyalás, melyen a vádlottak kihallgatása várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.05.03.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – fszt. 6. tárgyalóterem
17.B.391/2017. B. E. és 7 társa

bűnszervezetben,
üzletszerűen elkövetett,
különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó
költségvetési csalás

2018.05.03.

8.00

bűntette és más bcs.

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 a 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: Folytatólagos tárgyalás.
Információ:

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

2018.05.03.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
K. J. és társai

Hivatali személy által
elkövetett vesztegetés
bűntette és más
bűncselekmények

2018.05.03.

8.30

Az ügy lényege:
Az 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 esetlegesen ítélet várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

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

2018.05.03.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
B.36/2017.

Sz. A. és társa

csalás bűntette és más
bűncselekmény

2018.05.03.

9.00

Az ügy lényege:
Az I. r. és a II. r. vádlottak élettársak, akik 2015-ben Esztergom-kertvárosi
ingatlanban laktak, értékkel bíró ingósággal, továbbá a megélhetésükhöz
szükséges rendszeres, jövedelemmel nem rendelkeztek. Elhatározták, hogy idős,
könnyen befolyásolható, sértettel ismerkednek meg, akiben bizalmat keltenek,
és tőle pénzt, értéktárgyakat csalnak ki, amellyel a megélhetésüket biztosítják.
Dr. G. J. Gy.-né 74 éves sértett egyedül élt, idős korából és magányosságából is
adódóan hiszékeny, érzelmileg kiszolgáltatott, könnyen befolyásolható volt.
A sértett megismerkedett I. r. és II. r. vádlottakkal, akik a sértett bizalmába

férkőztek, rávették arra, hogy a tulajdonát képező ingatlanát adja el, majd
költözzön hozzájuk. A sértettnek nem volt tudomása az ingatlanának valós
értékéről, őt ebben a vádlottak megtévesztették. Eladta K.A.-nak 4.500.000.-Ftért a ténylegesen 11.600.000.-Ft-ot érő ingatlanát. Ezt követően, még aznap, a
vádlottak a sértettől a 4.500.000,- Ft-ot elvették azzal a valótlan indokkal, hogy a
pénzt befektetik. A bűncselekménnyel okozott kár 11.600.000,- Ft, mely nem
térült meg. A ház eladását követően a vádlottak a sértettet az ingatlan
melléképületében helyezték el oly módon, hogy ott két szobában két idegen
férfi élt, míg a sértett a konyhában lakott. Később a sértettet rávették, hogy adja
el autóját, az eladásból származó 130.000.-Ft-ot pedig átadta a vádlottaknak.
A vádlottak ezen kívül a sértett tulajdonát képező ékszereket is értékesítették,
amivel
323.846,Ft
kárt
okoztak,
mely
nem
térült
meg.
Dr. G.J.Gy.né sértett Németországban élő, jómódú barátjától, H. J. sértettől
530.502,- Ft-ot, csaltak ki, azzal a valótlan indokkal, hogy azt befektetik. A
vádlottak 530.502,- Ft kárt okoztak mely nem térült meg.
Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen szakértő meghallgatása várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.05.03.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
7.Fk.616/2017 V. I.

tizenkettedik életévét
be nem töltött
személlyel szexuális
cselekmény
végeztetésével
elkövetett szexuális
erőszak bűntette

2018.05.03.

11.00

Az ügy lényege:
Fk. V. I. vádlott, illetve a 2004-ben született és a 2009-ben született sértettek,
valamint további 14 év alatti gyermekek 2016 októberében két napig egy
táborban vettek részt az egyik Komárom-Esztergom megyei településen. A
táborban fk. V. I. vádlott, mint segítő vett részt, míg a sértettek a tábor
résztvevői voltak.
A tábor második napján az esti órákban a két sértett, a vádlott, valamint a
tábor több résztvevője felnőtt felügyelete nélkül a tábornak helyet adó egyik
helyiségében „felelsz vagy mersz” játékot játszottak fk. V. I. vádlott
vezetésével. A játék során a sértettek, illetve a játékban résztvevő gyerekek
levették a ruháikat, mivel azt a játék szabályai szerint zálogba adták, így
meztelenül, vagy csupán alsónadrágban tartózkodtak a szobában. Amikor a
játékban kk. S. K-re került a sor, akkor fk. V. I. vádlott kk. S K. sértettet
szexuális tevékenység végzésére szólította fel az egyik jelenlévő 12. életévét
be nem töltött fiúval.
A kérésnek kk. S. K. sértett részben eleget tett, melynek a szobában lévő
gyermekek is tanúi voltak.

Megjegyzés: Zárt tárgyalás, azonban ítélet várható, melyet várhatóan nyilvánosan
hirdet ki a bíróság.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
2018.05.04.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 1. tárgyalóterem
44.Fk.683/2017. fk. K. D. Zs. és Rongálás vétsége

fk. társa

2018.05.04.

8.00

Az ügy lényege:
Fk. K. D. Zs. I. rendű és fk. N. B. II. rendű vádlottak 2017. április 30. napján
Tatabányára utaztak, majd az este, illetve az éjszaka folyamán alkoholt és
kábítószer hatóanyagú anyagot fogyasztottak. 2017. május 1. napjára virradó
éjjel Tatabányán több bűncselekményt is elkövettek. Megrongáltak egy
kaputelefont, egy postaládát és egy társasház alagsori tárolójának ajtaját, illetve
11
darab
parkoló
személyautót.
Az okozott kár összesen 610.300.- forint.
Megjegyzés: Első tárgyalás az ügyben.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090

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

