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vesztegetés bűntette 2022.09.12.  08:30 

Az ügy lényege: 

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

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 a 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, mely a tanúk meghallgatásával folytatódik 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.09.13. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
Személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

2022.09.13.  08.30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértett és a vádlott egy tatabányai családi házban éltek. A korábbi években 

a vádlott személyiségzavara és hasadásos elmebetegsége miatt pszichiátriai kezelés alatt állt, 

azonban a gyógyszereinek szedésével felhagyva 2021. év áprilisának elejétől a vádlott 

magatartása megváltozott, egyre agreszszívebbé vált. A vádlotton rendszeresen 

dühkitörések, furcsa viselkedések jelentkeztek, élettársát mindenért megalázta, szidalmazta. 

2021. április elejétől rendszeresen fenyegette meg a sértettet azért, mert nem akart az ő 

tanítása mellett küzdősportot tanulni, majd miután a házba befogadta korábbi munkatársát 

és jó ismerősét, a másik sértettet, féltékenységből is megfenyegette. 2021. április második 

felétől rendszeresen bántalmazta a sértettet, harcművészeti tevékenységhez használt 

eszközökkel ütötte meg, illetve rugdosta őt. 2021. május 11-én, a fenyegetések, illetve az 

erőszakos és megalázó bánásmód miatt a sértett távozni akart a vádlottól, ezért őt egy 

fanyélre zsinórral felerősített fagolyóval homlokon ütötte, majd a lábát alóla kirúgta, aminek 

következtében a sértett elesett és a fejét beverve elvesztette az eszméletét. Ezután a vádlott 

a földön fekvő sértettet tovább ütlegelte, majd a hajánál fogva berángatta a házuk teraszára, 

ahol egy székre ültette, majd egy síbottal a hátára ütött, és felrúgta a székkel együtt. A vádlott 

több alkalommal bezárta a sértettet, tőle a kulcsot elvette, a sértettet napokig dolgozni menni 

sem engedte. 2021. május 13-án a kezénél fogva a konyhaasztal lábához bilincselte a nőt, és 

mintegy 15-20 percen keresztül nem engedte el. A vele ellenkezni nem merő másik sértettet 

is a kezénél fogva az asztal lábához bilincselte. A vádlott ezt követően a sértettet 

letérdepeltette, és az általa megszabott "légyfogó játékra" kényszerítette.  

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás kezdetét veszi. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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2022.09.13. 
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2022.09.13.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a nyomozás során ismeretlenül maradt személy 2019. júniusában 

elhatározta, hogy akként fog bevételre szert tenni, hogy jogtalan haszonszerzési céllal, 

tényleges teljesítési szándék nélkül, különböző munkagépeket kínál megvételre egy 

internetes hirdetési oldalon, majd a hirdetésre jelentkező személyektől előleg átutalását kéri.  

Az I. rendű vádlott megegyezett az ismeretlen személlyel abban, hogy a bűncselekmények 

elkövetéséből származó, bankszámlájára érkező pénzösszegeket felveszi, majd neki átadja, 

mely közreműködéséért „részesedést” kap a sértettek által átutalt összegekből.  

A II. rendű vádlott két alkalommal oly módon vett részt a bűncselekmény elkövetésében, hogy 

a valótlan tartalmú hirdetésekben az általa használt telefonszámok voltak megadva. A II. 

rendű vádlott egyeztetett a sértettekkel telefonon a munkagépek megvásárlásáról, mely 

beszélgetések során ő adta meg a sértetteknek az I. rendű vádlott bankszámlaszámát.  

A nyomozás során ismeretlenül maradt személy a hirdetésekben szereplő gépekkel nem 

rendelkezett, szándéka a vevőként jelentkező személyek által vételárelőlegként átutalt 

pénzösszegek megszerzése volt, mely magatartásával az öt sértetteknek összesen közel 5 

millió forint összegű kárt okozott.  

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

börtönbüntetésre, szabjon ki pénzbüntetést, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától, míg 

a II.r. vádlottat ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint pénzbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.09.15. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
kiskorú veszélyeztetésének 

bűntette 

2022.09.15.  08.30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a nő a tatai lakásban egyedül nevelte két kiskorú gyermekét. 2019. november 

22-től nem gondoskodott a gyerekeiről, nem főzött rájuk, több alkalommal napokra egyedül, 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu
mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


felügyelet nélkül hagyta a kiskorú sértetteket. A nő úgy távozott ismeretlen helyre, hogy 

élelemről, tüzelőről nem gondoskodott, a gyerekeknek pénzt nem hagyott. 

A kisebbik gyermeket a háziorvosa laborvizsgálatra küldte, ahova a nő elvitte ugyan, azonban 

a leletért már nem ment el, így nem derült ki időben, hogy a gyermeknek műtéti beavatkozást 

szükségessé tevő betegsége van. Az anya elhanyagoló magatartása a gyermek egészségét 

veszélyeztette. 

2020. január 22-én az anya elment otthonról úgy, hogy nem gondoskodott a gyermekek 

felügyeletéről, élelmezéséről, a lakás fűtéséről. Mivel a nő még 2020. január 24-én sem ment 

haza, a gyermekek a nagykorú testvérüktől kértek segítséget és fordultak gyámhatósághoz. 

Az anya szülői felügyeleti jogát a bíróság 2020. december 3-án megszüntette. 

Az anya elhanyagoló magatartásával súlyosan megszegte kötelességét, ezzel a kiskorúak 

testi, értelmi, érzelmi fejlődését veszélyeztette. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.09.16. 
TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
felfegyverkezve elkövetett 

garázdaság bűntette 

2022.09.16.  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 

is odasietett, 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: 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  

 
 
2022.09.16. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
testi sértés bűntette 2022.09.16. 09.00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint 2020. június 27-én, a délutáni órákban, Tatabánya egyik játszóterén az I. 

rendű vádlott vitába keveredett a II. rendű vádlottal, mert a II. rendű vádlott úgy gondolta, 

hogy az I. rendű vádlott elvette tőle a pénzét. Dulakodás közben az I. rendű vádlott egy 

zsebkéssel combon és vádlin szúrta a II. rendű vádlottat, aki 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. 

 

2020. szeptember 23-án az I. rendű vádlottól a délutáni órákban, egy tatabányai áruház 

parkolójában a III. rendű és a IV. rendű vádlott erőszakkal elvett egy dohányzacskót, amit az 

I. rendű vádlottnak sikerült visszaszereznie, majd elfutott. Emiatt az I. rendű vádlott még 

aznap felkereste támadóit, akiket egy tatabányai buszmegállóban talált meg, ahol ott volt a 

sértett is. Az I. rendű vádlott rájuk kiabált, ezzel egyidejűleg előkapta a kését, és rájuk rontott. 

Ennek során hirtelen, kaszáló mozdulattal, egyszer hasba szúrta a támadásra nem számító 

sértettet, aki életveszélyesen megsérült. 

 

A főügyészség az I. rendű vádlottal szemben testi sértés bűntette, a II. rendű vádlottal 

szemben önbíráskodás bűntette, míg a III. és IV. rendű vádlottal szemben rablás bűntettének 

kísérlete miatt emelt vádat.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás.  

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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