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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

P. Zs. fogyasztók 
megtévesztésének 
vétsége

2018.06.26. 12.30

Az ügy lényege: 
P.  Zs.  vádlott  2015.  szeptember  17.  napján  egy  Tatabányán  lévő  hotel
különtermébe  szervezett  termékbemutatón  a  N.  B.  Kft.  által  forgalmazott
masszírozó funkcióval ellátott fotelről  tartott előadást,  a terméket megvételre
kínálta  fel  a  jelenlévő  nagyszámú  személynek.
A  vádlott  a  termékbemutató  során  a  készülék  vételi  áráról,  és  az  annak
kiegyenlítéséhez  egyes  résztvevő  személyek  számára  biztosított  kedvezmény
mértékéről  azt  a  tájékoztatást  adta,  hogy  a  készülék  vételára  1.000.000  Ft,
azonban a kisorsolt személyek részére kedvezményt biztosít a termékbemutatót
szervező cég, és az árut ezen személyek 610.000 Ft kedvezménnyel, 390.000 Ft
vételárért vásárolhatják meg egy termékcsomag részeként, amely a fotel mellett
egy  víztisztító  berendezést  is  tartalmaz.
Ugyanakkor  a  termék  szokásos  kereskedelmi  értéke  ténylegesen  mintegy
100.000 Ft volt; és a termékbemutató során vételre felkínált fotellel megegyező
típusú termékeket,  illetve az ilyen terméket tartalmazó, több készülékből  álló
(így esetenként szintén víztisztítót tartalmazó)  termékcsomagot a N.  .B. Kft.  a
2015. és a 2016. üzleti években a megjelölt, kedvezmény nélküli vételáron egy
alkalommal sem értékesítette az üzletmenete során; az eladások 300.000 Ft és
400.000  Ft  közötti  vételáron  történtek.
Mindezek alapján a fotel vételára sohasem volt 1.000.000 Ft; és így P. Zs. vádlott
a  termékbemutató  alkalmával  a  hivatkozott  árelőny  létezéséről  megtévesztő
tájékoztatást  adott  a  jelenlévő személyeknek,  mivel  a  hivatkozott,  390.000 Ft
összegű  vételár  nem  tartalmazott  ilyen  kedvezményt.
A  megtévesztő  tájékoztatás  alapján  ügyletkötésre  is  sor  került,  a  sorsoláson
kedvezményt  nyerő  S.  A.-né  a  fotel  390.000  Ft  vételáron  történő
megvásárlásáról döntött.

Megjegyzés  : A tárgyaláson ítélet várható.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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

2018.06.27.
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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

B.  K.  A.  és  4
társa

életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette és más 
bcs.

2018.06.27. 8.00

Az ügy lényege: 
I.  .r.  és  IV.r.  vádlottak  testvérek.  Baráti  körükbe  tartozik  II.r.,  III.r.  és  V.r.
vádlottak.  I.r.  vádlott barátnője Fk.  N.  Zs.  2015.10.11. napján I.r.  vádlott és
barátnője találkoztak B.  Zs.,  R.  B.  és  Sz.  G.  hajléktalan sértettekkel,  akikkel
beszélgetni kezdtek. Eközben B. Zs. sértett Fk. N. Zs. combjára tette a kezét,
melyen  I.r.  vádlott  felháborodott,  vitába  keveredett  a  sértettel,  majd
barátnőjével  együtt  távoztak.  Összetalálkoztak  a  többi  vádlottal,  és
megbeszélték,  hogy  felkeresik  a  három  hajléktalant  és  megverik  őket.  A
három sértett rendszeresen egy romos állapotú házban töltik az éjszakáikat.
Ezen a napon az esti órákban a vádlottak, Fk. N. Zs, valamint P. V. elindultak a
sértettek lakóhelye felé, akik a házban aludtak. I.r., II.r, III.r. és IV.r. vádlottak
mindhárom sértettet ütlegelni  és  rugdosni  kezdték.  A sértetteket  álmukból
ébredve érte a támadás, menekülni, védekezni, visszaütni esélyük sem volt.
V.r.  vádlott  végignézte  a  sértettek  bántalmazását,  a  vádlottak  kérésére
telefonjával  világított  abból  a  célból,  hogy  a  vádlottak  jobban  lássák  a
sértetteket.
A hajléktalan személyek bántalmazását követően I.r. vádlott elvette a korábbi
bántalmazás  hatása  alatt  álló,  emiatt  ellenállásra  képtelen  B.  Zs.  sértett
mobiltelefonját.  II.r.  vádlott  eltulajdonította  B.  Zs.  sértett  2.000,-Ft-ját.  III.r.
vádlott eltulajdonította a bántalmazás hatása alatt álló és emiatt ellenállásra
képtelen Sz. G. sértett tulajdonát képező 5 szál szivarkáját.

Megjegyzés: A tárgyaláson ítélet várható.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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

2018.06.28.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

K. J. és társai Hivatali személy által 
elkövetett vesztegetés 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018.06.28. 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
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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 ítélet várható.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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

2018.06.29.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

B. E. és 7 társa bűnszervezetben, 
üzletszerűen elkövetett, 
különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette és más bcs.

2018.06.29. 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.  
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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  : A tárgyaláson a bíróság tanúkat hallgat meg.
Információ: Sós Réka – sajtótitkár

06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.06.29.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

D. G. nagyobb értékre, 
üzletszerűen, dolog 
elleni erőszakkal 
elkövetett lopás 
bűntette és más

2018.06.29. 8.00

Az ügy lényege: 
A  vádlott  2017.  augusztus  és  2018.  február  hónapok  között  Csolnokon,
Leányváron,  Tokodon,  Kesztölcön,  Pilismaróton  és  Táton,  összesen  tizennégy
családi házba tört be. A vádlott az ingatlanokat átkutatta, majd azokból pénzt,
ékszereket és  műszaki  tárgyakat lopott el,  összesen több mint 8 millió  forint
értékben.

Megjegyzés: Első tárgyalás, melyen a bíróság a vádlott kihallgatását tervezi.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

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