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vesztegetés bűntette 2022.05.23.  08:30 

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 

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: Folytatólagos tárgyalás, melyen folytatódik a vádlottak meghallgatása. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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csalás bűntette 2022.05.23.  10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2017. július 3-án forint alapú lakossági folyószámlát nyitott az egyik 

bank sárisápi fiókjában. A vádlottnak 2019. év elején munkahelye, megélhetést biztosító 

jövedelme nem volt, ezért elhatározta, hogy bűncselekmények elkövetése útján fog 

rendszeres haszonra szert tenni. A vádlott e célból egy létező, lengyel gazdasági társaság 

nevében, kitalált személyneveket használva külföldi gazdasági társaságokat keresett meg 

email-ben és részükre ipari automatizált gépekhez tartozó alkatrészeket kínált megvételre a 

vételár elutalását követően. A vádlott valójában ezen termékekkel nem rendelkezett és azok 

beszerzése sem állt szándékában. A megtévesztett gazdasági társaságok részére a vádlott 

számítógéppel szerkesztett hamis számlákat is kiállított, amit a társaságok felé felhasznált. 

A megtévesztett 7 gazdasági társaság – cseh, francia és német cégek – a vádlott 

bankszámlájára összesen több mint 5 millió forintot utaltak át a megrendelt alkatrészek 

vételáraként. 

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 
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emberölés bűntette 2022.05.25.  09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ittas állapotú vádlott és a szintét ittas sértett 2020. április 19. napján 16 

óra körüli időben a tokodi lakóhelyükön vitatkozni kezdtek. A vádlott a konyhaasztalról felvett 

egy 8,5 cm pengehosszúságú kést, majd kezét felemelte és a vele szemben álló sértettet egy 

alkalommal, felülről lefelé irányuló mozdulattal nagy erővel szívtájékon megszúrta. A sértett 

a szúrás után visszaindult a szobába, de néhány lépés után a földre esett.  

A vádlott ezt észlelve letérdelt a sértett mellé és felhívta telefonon a lányát, akinek elmondta, 

hogy megszúrta a sértettet. A lány felhívta a testvérét, aki a sértett otthonához ment. A fiú az 

ismerősét kérte meg, hogy hívjon mentőt, majd kiabálni kezdett a vádlottal és egy alkalommal 

megütötte az arcát. Ezt követően megérkezett a helyszínre a vádlott másik gyermeke, aki 

szintén kiabált a vádlottal és számon kérte rajta a történteket. Erre a vádlott kiszaladt a 

házból, az udvaron eldobta a kést és elbújt a telek hátsó részén lévő fák között. A 

mentőszolgálat munkatársai 17 óra 11 perckor érkeztek a helyszínre, ellátták a sértettet, aki 

a szakszerű orvosi ellátás ellenére a szúrás következtében a helyszínen elhalálozott. A 

kiérkező rendőrjárőrök a kert végén lévő erdős részen tartózkodó vádlotthoz mentek, 

megbilincselték és előállították őt. 

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette  

2022.05.26. 08:30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a sértett 2021. március 26-án házibulit tartott esztergomi tartózkodási 

helyén. A bulin a barátai, ismerősei vettek részt, köztük jelen volt az I. és a II. rendű vádlott is. 

A jelen lévő személyek alkoholt fogyasztottak, így valamennyien többé-kevésbé ittas 

állapotba kerültek. 

 

2021. március 27-én 2.00 és 3.00 óra közötti időben a lakásban vita, nézeteltérés alakult ki az 

I. rendű vádlott, a sértett és még egy személy között, melynek során hangosan kiabáltak 

egymással. Az I. rendű vádlott a konfliktusnak úgy kívánt véget vetni, hogy kiment a lakás 

előtti gangra, és ahogyan oda kilépett, idegességében, szándékosan nagy erővel becsapta 

maga mögött a lakás bejárati ajtaját. Ezt észlelve a sértett az I. rendű vádlott után iramodott, 

és számon kérte őt az ajtó becsapása miatt, majd az I. rendű vádlottat egy alkalommal 

mellkasán meglökte. A sértett ezt követően a szintén a gangon tartózkodó II. rendű 
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vádlotthoz fordult, vele is kiabálni kezdett, melyre a II. rendű vádlott a sértett felé indult, 

lökdösődni kezdett. Eközben az I. rendű vádlott magához vett a közelében lévő 

ablakpárkányról egy boros üveget, és azzal fejen ütötte a sértettet, aki az ütéstől a földre 

rogyott és az oldalára fordulva fekve maradt. Ekkor odalépett hozzá a II. rendű vádlott, a 

sértett fölé hajolt, és legalább három alkalommal, ökölbe szorított kézzel megütötte a 

magzatpózban védekezni próbáló sértett fejét. Ekkor a baráti társaság jelen lévő tagjai 

elhúzták a II. rendű vádlottat a sértett mellől. A vádlottak ezt követően már nem bántalmazták 

a sértettet, de még a mentők kiérkezését megelőzően elhagyták a helyszínt. 

A vádlottak általi bántalmazás következtében a sértett halántéktájon nyomásérzékenységet 

és duzzanatot, a bal fülén kb. 1 cm-es éles szélű sebzést, továbbá heveny keményagyburok 

alatti vérzést szenvedett. Az agyállományi sérülés közvetetten életveszélyes sérülésnek 

minősül. 

 

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

ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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Nagyobb kárt okozó csalás 

bűntette 

2022.05.27. 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, melyen perbeszédek várhatók. 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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