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2022.03.07. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
hatóság félrevezetésének 

vétsége 

2022.03.07. 12:30 

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 

 
 
2022.03.10. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
csalás bűntette 2022.03.10. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a 36 éves, pécsi illetőségű nő 2019 januárja és 2019 októbere közötti 

időszakban különböző internetes felületeken és újságokban tűzifát hirdetett eladásra. A nő a 

hirdetésekre jelentkező sértettektől a megrendelt tűzifa ellenértékének, valamint a 

házhozszállítás díjának az előre történő megfizetését kérte, amelyet a sértettek a megadott 

bankszámlára befizettek. A vádlott a megvételre kínált tűzifával nem rendelkezett, sem reális 

lehetősége, sem szándéka nem volt arra, hogy az előre kifizetett megrendeléseket teljesítse.  

A nő a bűncselekmény elkövetésével 38, az ország különböző településein élő - köztük két 

tatabányai - sértettnek okozott kárt. A károkozás összértéke 8.771.500 forint. A 
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legsúlyosabb anyagi veszteség egy albertirsai megrendelőt ért, aki 540.000 forintot utalt át 

az elkövető bankszámlájára. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el határozott időre a közügyek gyakorlásától, valamint kötelezze az 

okozott kár megtérítésére.  

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.03.10. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
vesztegetés bűntette 2022.03.10.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az Erőmű Kft. 2015. évben faapríték tüzelésű kazánokat üzemeltet, amelyhez 

faaprítékra volt szüksége. A tüzelőanyag biztosítása érdekében adásvételi szerződést kötött 

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

mennyiségmérési, mintavételi és minőségvizsgálati feladatokat. A beérkezett tüzelőanyagból 

szállítmányonként mintát vett és ezt követően laboratóriumi vizsgálattal meghatározta a 

tüzelőanyag nedvességtartalmát. 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, majd a III. rendű vádlott a 2018. október 15. napjától 2018. november 14. napjáig 

terjedő időszakban is, a mintavevői tevékenységükkel kapcsolatban heti rendszerességgel 

fogadtak el különböző pénzösszegeket másik két Kft. alkalmazottjaitól azért, hogy az Erőmű 

Kft. részére ezen  beszállító cégek által szállított faapríték nedvességtartalmának 

mintavételezésekor az egyes szállítmányokból olyan mintákat továbbítsanak a laborba, 

melyek a szállítmány teljes nedvessségtartalmától 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 vettek mintát. 

Másrészt a VIII. rendű vádlott, valamint sofőrjei, előre csomagolt zacskókban adták át a 

valósnál alacsonyabb nedvességtartalmú mintákat a mintavevőnek. Az I. rendű vádlott az 

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

magasabb átvételi ár elérése érdekében először a fuvarszervező alkalmazottján, VI. rendű 

vádlotton keresztül, majd személyesen is megállapodott az Erőmű mintavételi csoportjának 

vezetőjével, III. rendű vádlottal abban, hogy a mintavevők alacsonyabb nedvességtartalmú 
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mintákat továbbítsanak a laborba. A III. rendű vádlott rábírta a IV.r. vádlottat, az Erőmű másik 

mintavevőjét, hogy 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 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: Tárgyalás, melyen a bíróság a vádlottakat hallgatja meg. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.03.10. 
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2022.03.10. 14:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a gazdasági társaság – melynél a vádlott alkalmazottként dolgozott - 2019. 

december 9. napján Törökországból importált a vízipipadohány előállításához használatos 

alapanyagokat, majd 2020. február 7-én ezen termék előállításához használt berendezéseket, 

gépeket, csomagolásokat. A késztermékek előállítása egy budapesti raktárhelyiségben, majd 

egy esztergomi ingatlanban, végül egy budapesti bérelt garázsban történt. 

A vádlott és cég vezetője a termékek előállításához a vízipipadohány alapvető összetevőjéből 

dohányt nem használtak fel, a termék nikotint nem tartalmazott. A társaság által gyártott 

vízipipadohány melaszban áztatott fűrészporból és faforgácsból készült. 

A vádlott a vízipipadohány gyártásban maga is részt vett, a bekevert alapanyagok 

mennyiségét és fajtáját a cég vezetőjének utasításai alapján meghatározta az ott dolgozók 

részére. A vádlott tudomással bírt a termékek bekerülési értékéről, az eladási árukról és a 

keletkezett haszon mértékéről, továbbá arról, hogy az előállított termékek rossz minőségűek. 

Ennek elfedésére a vádlott a cég vezetőjének utasításai alapján a termékeket egy bizonyos 

márkájú, gyümölcsös aromájú vízipipadohány csomagolásával azonos összetételű 

csomagoló anyagba tette. 
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A cég adóraktári engedéllyel nem rendelkezett, a termékek előállítása, tárolása és szállítása 

hatósági engedély nélkül történt, így a kft. által gyártott vízipipadohány adózás alól elvontnak 

minősül.  

A nyomozó hatóság kutatást hajtott végre 2020. augusztus 27. napján a társaság által a 

vádlottól bérelt és általa lakott esztergomi ingatlanban, ahol megtalálta a dohánytermékek 

előállításához használt gyártóeszközöket, alapanyagokat, csomagolóanyagokat, illetve 

készterméket.  

A vádlott a kft. vezetőjének cselekményét segítve 24767,5 kg adózás alól elvont, zárjegy 

nélküli egyéb fogyasztási dohányt állított elő és mindösszesen 818.289.005 forint vagyoni 

hátrányt okozott az állami költségvetésnek.  

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

egyezséget jóváhagyva, a vádlottat ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, 

valamint 885.500 forint értékben rendeljen el vagyonelkobzást. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.03.11. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
felfegyverkezve elkövetett 

garázdaság bűntette 

2022.03.11.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020. augusztus 10-én délután Kocson összetalálkozott az 

ismerősével. A vádlott nehezményezte, hogy a férfi elhaladva mellette ránézett, ezért ingerült 

hangnemben kérdőre vonta, hogy miért nézi. A férfi nem reagált erre, hanem tovább sétált. 

A vádlott ekkor beszállt a testvére által vezetett gépkocsiba, s a sértett után mentek. Amikor 

utolérték a férfit, a vádlott a gépkocsiból kiugorva előkapott egy 10 cm pengehosszúságú 

pillangókést, melyet maga előtt tartva a sértett felé közeledett, és azzal fenyegetve, hogy 

„szétveri a pofáját, hogy meri nézni őt”, majd a kést fenyegetően az arca irányába tartva, 

combon rúgta a férfit, aki elesett, s ekkor a vádlott a mellkasára taposott. Mikor több személy 

a helyszíne sietett, a vádlott elhagyta a helyszínt. 

A vádlott 2020. július 5-én 20 óra 30 perc körüli időben megjelent egy másik ismerőse kocsi 

lakhelye előtt, ahol telefonon felhívta őt és egy régebbi konfliktusra hivatkozva azt követelte, 

hogy a férfi menjen ki hozzá az utcára és beszéljék meg a nézeteltérést. Amikor ennek a 

sértett nem tett eleget, a vádlott azzal fenyegette meg, hogy „rájuk gyújtja a házat”, továbbá 

trágár szavakkal illette a sértettet, majd egy szeméttároló edényt nekiütött a sértett utcán álló 

gépkocsijának visszapillantó tükréhez, amely emiatt letörött. Ezt követően a vádlott futva 

távozott a helyszínről.  A rongálással okozott kár 37.000 forint. 
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2020. július 7-én 16 óra 10 perc körüli időpontban a vádlott ismét megjelent ugyanezen 

sértett lakhelye előtt, és a sértett gépkocsijának hátsó szélvédőjét nylon zacskóba helyezett 

kövekkel betörte, majd elfutott a helyszínről. Később telefonon felhívta a sértettet, akit ismét 

azzal fenyegetett meg, hogy rágyújtja a házat. A rongálással okozott kár 60.000 forint. 

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

büntetésül ítélje börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.03.11. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK  

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2022.03.11.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az időközben elhalálozott férfi megbízása alapján a vádlott magát valótlanul 

egy szlovák gazdasági társaság megbízottjának kiadva 2011-2012. évben összesen 

365.874.196 forint értékben vásárolt kristálycukrot egy tatabányai kft.-től. A vásárlások során 

a vádlott valótlanul azt állította, hogy az árut Szlovákiába szállítja, ezért a kft. általános 

forgalmi adót nem tartalmazó számlát állított ki a vásárló részére. A vádlott a szállításokat 

különböző fuvarozókkal végeztette és olyan utasítást adott részükre, mely szerint az árut nem 

az eredeti szlovákiai rendeltetési helyre, hanem a magyar-szlovák határ szlovák oldalán lévő 

településig kell szállítaniuk. Ezt követően a fuvarozókat olyan okmányokkal látta el, amely 

szerint ugyanazt az árut már egy másik cég eladta egy magyar cégnek, így azt vissza kell 

szállítani Magyarországra.  

Ezen fiktív jogügyletsorozat eredményeként a vádlott nettó áron jutott a kristálycukorhoz, 

amit szintén nettó áron adott tovább belföldi cégeknek. Mivel a tatabányai kft. nem tudott a 

számlák fiktív voltáról, így a kristálycukor eladásokat, mint ÁFA fizetési kötelezettséget nem 

eredményező közösségi termékértékesítéseket tüntette fel ÁFA-bevallásaiban. Mivel a 

valóságban ezek belföldi termékértékesítések voltak, a tatabányai kft.-nek összesen 

97.411.000 forint ÁFÁ-t kellett volna bevallani és befizetni, melyet nem tett meg azért, mert a 

vádlott a kft. ügyvezetőjét megtévesztette. 

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint 67.685.000 forint értékben 

rendeljen el vagyonelkobzást. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

 
 
2022.03.11. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Nagyobb kárt okozó csalás 

bűntette 

2022.03.11. 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 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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