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2022.01.24. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
hatóság félrevezetésének 

vétsége 

2022.01.24.  08:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi 2019/2020. évben 4 alkalommal tett telefonon valótlan bejelentést a 

112-es segélyhívó telefonszámon, illetve a KEM Rendőr-főkapitányságon. 3 esetben 

bejelentésében az szerepelt, hogy megöltek valakit, illetve ő ölt meg valakit, míg a 4. esetben 

azt közölte, hogy egy lakásba bezártak egy embert és éheztetik. A kiérkező rendőrök mind a 

4 esetben megállapították, hogy a bejelentett bűncselekmény nem történt meg. A vádlott 

elismerte a bejelentések valótlanságát, amit állítása szerint azért tett, mert nem foglalkoztak 

vele, illetve börtönbe szeretett volna kerülni, egy alkalommal pedig így kívánta a 

buszmegállóból a hajléktalanokat eltávolíttatni. 

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

elzárásra. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.01.24. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
csalás bűntette 2022.01.24.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az Erőmű Kft. 2015. évben faapríték tüzelésű kazánokat létesített és 

októbertől üzemeltet, amelyhez energetikai célú faaprítékra volt szüksége. A tüzelőanyag 

biztosítása érdekében adásvételi szerződést kötött faapríték határidős átvételére 

vonatkozóan egy erdészeti Zrt.-vel. A szerződés szerint az Erőmű végezte az átvételhez 

szükséges mennyiségmérési, mintavételi és minőségvizsgálati feladatokat.  

A szerződés szerint az Erőmű a beérkezett tüzelőanyagból szállítmányonként mintát vett és 

ezt követően laboratóriumi vizsgálattal meghatározza a tüzelőanyag nedvességtartalmát.  
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2016. őszétől 2017. áprilisáig a Zrt. vállalta, hogy faapríték osztályozását az Erőmű 

telephelyén elvégzi, majd 2017. október 30. napján a faapríték osztályozására vállalkozási 

szerződést kötött egy másik Kft-vel.  

A III., IV. és V. rendű vádlottak, mint az Erőmű mintavevői, 2016. októberétől 2018. április 15. 

napjáig a fűtési szezonokban, majd a III. rendű vádlott a 2018. október 15. napjától 2018. 

november 14. napjáig terjedő időszakban is, a mintavevői tevékenységükkel kapcsolatban 

rendszeresen, több alkalommal, heti rendszerességgel fogadtak el különböző 

pénzösszegeket másik két Kft. alkalmazottjaitól azért, hogy az Erőmű Kft. részére ezen 

tüzelőanyagot beszállító cégek által beszállított faapríték nedvességtartalmának 

mintavételezésekor az egyes szállítmányokból olyan mintákat továbbítsanak az Erőmű 

laborjába, mely minták nem a szállítmány teljes mennyiségének valós, átlagos 

nedvességtartalmát, hanem annál kisebb nedvességtartalmat tükröznek.  

A nedvességtartalom mérést a vádlottak kétféle módon játszották ki. Egyrészt úgy, hogy a 

szállító a szállítmány hátsó részébe kis adag száraz aprítékot rakott és abból - nem az előírás 

szerinti három helyről 1-1,5 méter magasságban 10-20 cm mélységből - vettek mintát. 

Másrészt azon szállítmányoknál, ahol nem jó minőségű, hanem magas nedvesség tartalmú 

anyag került beszállításra, a VIII. rendű vádlott, valamint a nyomozás során ismeretlenül 

maradt további sofőrjei, előre csomagolt zacskókban adták át a valósnál alacsonyabb 

nedvességtartalmú mintákat a mintavevőnek a mintavételezéshez. Az I. rendű vádlott az 

egyik Kft. ügyvezetőjeként, 2016. évtől kezdődően faaprítékot szállított az Erőműnek. A 

magasabb átvételi ár elérése érdekében először közvetítőn – a fuvarszervező alkalmazottján 

VI. rendű vádlotton – keresztül, majd személyesen is megállapodott az Erőmű mintavételi 

csoportjának vezetőjével, a III. rendű vádlottal abban, hogy a mintavevők alacsonyabb 

nedvességtartalmú mintákat továbbítsanak a laborba. A III. rendű vádlott rábírta a IV.r. 

vádlottat, az Erőmű másik mintavevőjét, hogy szállítmányonként 2.500 forintért ő is vegyen 

részt a manipulált mintavételben.  

A VIII. rendű vádlott a vádbeli időszakban a Kft. alkalmazásában állt, mint gépjárművezető, 

aki több alkalommal adott át a szállítmány valós nedvességtartalmánál alacsonyabb 

nedvességtartalmú mintát mintavételezéshez, illetve rendszeresen tájékoztatta a III.r. 

vádlottat, hogy a szállítmány melyik részébe rakták a szárazanyagot, hogy onnan vegyen 

mintát.  

A vádlottak az Erőmű Kft-t rendszeres haszonszerzésre törekedve tévedésbe ejtették, ezért a 

sértett társaság az egyébként a szerződés szerint fizetendőnél magasabb átvételi árat fizetett 

az Erdészeti Zrt.-nek, amely - a szállítmányok manipulálásról nem tudva - ugyanígy magasabb 

árat fizetett az alvállalkozó Kft-nek.  

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és pénzbüntetés is kerüljön kiszabásra. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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2022.01.24. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
testi sértés bűntette 2022.01.24.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott évek óta alkoholizáló életmódot folytat, munkahelye nincs, 

édesanyjával, az egyik sértettel él egy háztartásban. A vádlott ittas állapotban rendszeresen 

zavarja az utcában lakók nyugalmát, az utcán trágár szavakat kiabál, ordítva hallgatja a zenét, 

benéz az udvarokba, éjszakai órákban rángatja, rugdossa a saját kapujukat.  

A vádlott ittas állapotban 2021. február 14. és 16. napján bántalmazta idős édesanyját oly 

módon, hogy őt több alkalommal arcon ütötte, miközben ordított vele. A sértett mindkét 

alkalommal a kanapéról lecsúszott, ahonnan egészségi állapota miatt nem tudott felkelni. A 

vádlott az egyik alkalommal hideg vízzel is leöntötte a padlón fekvő sértettet.  

A vádlott szintén február 16-án az úton a biciklijét dobálta, trágár kifejezéseket használt. A 

sértett férfi a vádlott ordítozására kiment az utcára, hogy lenyugtassa a vádlottat, ahol a 

vádlott megfenyegette őt, hogy megveri, kinyírja, megöli. A sértett ezt követően beült az utcán 

parkoló gépjárművébe, amikor a vádlott a gépkocsi visszapillantó tükrébe beleütött és a bal 

oldali ajtóba belerúgott, amelynek következtében az behorpadt. A sértett ezek után bement 

az ingatlanába, amelynek kapujába a vádlott ököllel beleütött, így az betört. A vádlott 

magatartása következtében a sértettnek összesen közel 100.000 forintnyi rongálási kára 

keletkezett. 

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

börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.01.24. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
rablás bűntette 2022.01.24. 11:00 

Az ügy lényege: 

Az I. rendű vádlott 2020. július 18. napján éjjel egy Duna-parton lévő kempingben, bement a 

sértettek által használt sátrakba és onnan jogtalanul elvett 3 hátizsákot a bennük lévő személyes 

tárgyakkal együtt. A vádlott ezután távozott a kemping területéről, azokban kutatást végzett, 
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majd a kempingtől néhány kilométerre egy bokros területen a hátizsákokat eldobta, ahol az 

intézkedő rendőrök és a sértettek megtalálták.  A bűncselekmény elkövetési értéke összesen 

190.980 forint, melyből 187.080 forint megtérült. 

Egy másik sértett 2020. augusztus 4. napján a délutáni órákban Pilismaróton, egy üzlet előtti 

közterületen italozott, ahol szintén jelen volt az I. rendű vádlott is. A sértett 19 óra körüli időben 

hazaindult, azonban észlelte, hogy az I. rendű vádlott követi és szólítgatja őt, akitől a sértett félt, 

ezért egy közeli házhoz ment, ahol azonban egy kőszegélyben megbotlott és arccal a földre 

esett. Ekkor az I. rendű vádlott a sértett hátára támaszkodott, legalább három alkalommal 

megütötte oldalról a sértett arcát, közben a ruházatát átkutatta, és a sértett farzsebéből elvette 

a sértett 10.000 forintját, majd távozott a helyszínről. 

I. rendű vádlott ezt követően visszament az üzlet előtti közterületre, ahol jelen volt egy másik 

férfi is, aki a 30.000 forint értékű LG típusú mobiltelefonját kirakta az egyik ott lévő asztalra. Az 

I. rendű vádlott a sértett figyelmetlenségét kihasználva elvette a sértett telefonját, majd azzal 

távozott a helyszínről.  A sértett kára megtérült. 

Az I. rendű vádlott 2020. október 23. napján az esti órákban egy dömösi sörözőben italozott. A 

záróra közeledtével a söröző pultosa távozásra szólította fel az ittas állapotú vádlottat, majd 

miközben kísérte ki őt, az I. rendű vádlott megragadta a sértett bal kezét és megrántotta a 

sértettet, amelytől a sértett a földre esett, a vádlott pedig távozott a helyszínről. Az esés 

következtében a sértett töréses sérülést szenvedett, mely sérülés tényleges gyógytartama 

három hónap. 

Az I. rendű és a II. rendű vádlottak 2021. május 14. napján 0 óra 30 perc körüli időben 

megjelentek egy pilismaróti telephelynél, ahova a nyitott kapun keresztül bementek, majd a 

raktárépületből vörösréz csöveket, sárgaréz szalagot, talicskát, sárgaréz golyóscsapot, vörösréz 

korongot tulajdonítottak el, összesen 108.806 forint értékben. A vádlottak az eltulajdonított 

tárgyakat a II. rendű vádlott gépkocsijával Dömösre akarták vinni, útközben azonban a rendőrök 

intézkedés alá vonták őket. 

Megjegyzés: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.01.28. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.01.28. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az V.r. vádlott a 2019. június 13-án jogerős börtönbüntetése letöltését 

megelőzően megegyezett a feleségével, a IV.r. vádlottal, hogy ő fog közreműködni a jövőbeli 

kábítószer-értékesítésekben oly módon, hogy a lakásán az adott vevőtől átveszi a vételárat, 

azt továbbítja a kábítószert neki átadó III.r. vádlottnak, majd a kábítószert átadja a vevőnek; 

az értékesítés hasznából pedig részben a saját megélhetését fedezi, részben pénzt küld a 
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büntetés-végrehajtási intézetbe az V.r. vádlottnak.  

A kábítószer-kereskedelem bűntettének lebonyolítása érdekében az V.r. vádlott a büntetés-

végrehajtási intézetből telefonon szervezte meg a kábítószer-értékesítéseket. 

Az ügyletekben a kábítószert a III.r. vádlott biztosította, amit ismeretlen rejtekhelyen tárolt. A 

pénzt az I.r. vádlottól, illetve az ő kapcsolatától -az adott vevőtől- a IV.r. vádlott vette át, majd 

az átvett pénzből levette a maga hasznát és az őt felkereső III.r. vádlottnak vételárként átadta 

a megmaradt pénzt, a III.r. vádlott pedig cserébe átadta a kábítószert, amit a IV.r. vádlott 

átadott az adott vevőnek.  

 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.01.28. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Nagyobb kárt okozó csalás 

bűntette 

2022.01.28. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott nő 2019. májusában egy társkereső oldalon felvette a kapcsolatot a sértettel, aki 

bemutatkozó szövegében nyilvánvalóvá tette, hogy komoly kapcsolatra, családra és 

gyermekre vágyik. A vádlott ezt követően anyagi haszonszerzés reményében igyekezett a 

sértett bizalmába férkőzni.  

A vádlott valótlanul azt állította magáról, hogy a „klinikákon” dolgozik, orvosi egyetemre jár, 

több nyelven beszél, 3 diplomája van, egyedül neveli a két gyermekét és a lánya most kezdi a 

jogi egyetemet. A vádlott által előadottak nem fedik a valóságot, mivel a vádlott jelenleg 

érettségivel sem rendelkezik. A sértett érzelmileg közel került a vádlotthoz, akit az 

édesanyjának is bemutatott, illetőleg intim együttlétre is sor került közöttük. A vádlott az 

együttlétet követően arra kérte a sértettet, hogy az orvosi tanulmányaira adjon neki 250.000 

forintot, mely összeget a sértett át is utalta a nő részére. A vádlott ezt követően azt állította a 

sértettnek, hogy gyermeket vár tőle, ami nem volt igaz, majd arra is rávette a sértettet, hogy 

házasodjanak össze és nyissanak közös bankszámlát. 

A sértett a megtakarított 1.650.000 forintját egy bankszámlán tartotta, amihez hozzáférést 

engedélyezett a vádlott részére. A vádlott a sértett tudta nélkül 1.100.000 forintot, majd 

297.000 forintot vett fel jogtalanul a bankszámláról, mely összegeket saját célra fordította.  

A vádlott a megtévesztéssel összesen 1.647.000 forint összegű kárt okozott a sértettnek, 

amely nem térült meg. 

Megjegyzés: Tárgyalás, mely tanúk meghallgatásával folytatódik 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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