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2022.09.26. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
költségvetési csalás 

bűntette 

2022.09.26. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2011. október 24-től 2013. január 11-ig terjedő időben ügyvezetője 

volt egy tatai székhelyű gazdasági társaságnak, majd a cégnek új tulajdonosa és ügyvezetője 

lett. A vádlott azonban ezt követően is tovább folytatta a gazdasági tevékenységet a korábbi 

cége nevében és képviseletében, erről a tevékenységéről pedig nem tájékoztatta az új 

ügyvezetőt. A vádlott 2011. IV. negyedévtől 2013. I. negyedévig terjedő időszakban a 

gazdasági társaság nevében főként betonacél, henger huzal és faanyag, kisebb részben 

egyéb termékek kereskedelmével, különböző szolgáltatások nyújtásával foglalkozott. A 

vádlott a betonacélt és a henger huzalt döntően az Európai Közösség területéről, a faanyagot 

és az egyéb termékeket nagyrészt ismeretlen eladótól, számla nélkül vásárolta. A vádlott a 

beszerzett termékeket belföldön értékesítette, az általa nyújtott szolgáltatásokat ismeretlen 

módon – be nem jelentett saját alkalmazottakkal vagy számlát nem adó alvállalkozókkal – 

teljesítette. A vádlottnak az általa végzett termékértékesítés és szolgáltatás nyújtás alapján 

kibocsátott számlákkal szemben igazolt költségként minimális összegű számla állt 

rendelkezésére. A vádlott az adóhatóság részére valótlan tartalmú bevallásokat adott be, és 

ezzel a vádirat szerint 91.948.000 Ft vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.  

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik.  

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.09.29. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
emberkereskedelem 

bűntette 

2022.09.29. 8:30 

Az ügy lényege:  

Az ügyészség az I. rendű vádlottat folytatólagosan, több ember sérelmére, tizennyolcadik éltévét 

be nem töltött, nevelése, felügyelete alatt álló személy sérelmére, kizsákmányolás céljából 

elkövetett emberkereskedelem bűntettével vádolta meg. A vádirat szerint az I. rendű vádlott 

nevelése és felügyelete alatt állt a 2006. novemberében született lánya, és 2004. novemberében 

született unokahúga. A nő 2020. június elejétől 2020. október hónap végégig több alkalommal is 

rábeszélte a nevelése, felügyelete alatt álló sértetteket, hogy menjenek el a II. rendű vádlotthoz, 

és részére különböző szexuális cselekményeket végezzenek. A nő elvárta, hogy a sértettek a II. 

rendű vádlottól kapott készpénzt neki átadják, mely összegekkel a továbbiakban már ő 

rendelkezett, így összesen legkevesebb 235.000 Ft összeget szerzett meg . 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


A II. rendű vádlott tudta, hogy a sértettek még nem töltötték be a 18. életévüket, és az I. rendű 

vádlott lányáról azt is tudta, hogy még nincs 14 éves. A vádirat szerint a férfi ezekkel a 

cselekményekkel elkövette a gyermekprostitúció kihasználása és a szexuális visszaélés bűntettét.  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával 

folytatódik.  

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.09.29. 

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
csalás bűntette 2022.09.29.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a férfi független biztosításközvetítőként megbízotti jogviszonnyal 

rendelkezett egy brókercégnél, illetve 2010. szeptember 3. napjától 2018. július 10. napjáig 

egy Kft. ügyvezetőjeként állt a brókercéggel szerződéses jogviszonyban.  

A vádlott az ügyfeleknek olajba, illetve devizakereskedésbe való befektetések révén magas 

hozamot ígért, ezzel a sértetteket meggyőzte, hogy a pénzüket átadják neki azért, hogy az 

általa ajánlott kedvező hozamú ügyletekbe fektesse be, majd a szerződés lejártakor a pénzt 

a hozammal együtt fizesse vissza nekik. A férfi az első pénzátvételt követően a sértettek 

többségét sikeresen meggyőzte arról, hogy a befektetett tőkét és annak hozamát ne kérjék 

vissza, hanem azt újra fektessék be. A vádlott a sértettektől átvett pénzt nem fektette be, a 

befektetésekre módja sem volt, az eleve nem állt szándékában. A vádlott a sértettektől 

átvett pénzt a saját céljaira fordította, illetve az újabb sértettek befizetéseiből teljesített 

visszafizetést a korábbi ügyletek sértettjeinek.  

Amikor a sértettek a pénzük, illetve a hozam kifizetését kérték, a férfi valótlan indokokra 

hivatkozva halogatta a kifizetést, több sértettnek azt állította, hogy külföldi tárgyalás miatt 

nem tud intézkedni, az európai uniós szabályok nehezítik a kifizetést, illetve a 

pénzmosással, és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos 

szabályokra hivatkozott. 

A csaló férfi a 68 sértett közül egy kisbéri férfinek 35.760.000 forint, egy másik kisbéri 

férfinek 39.000.000 forint, egy budapesti férfinek 36.000.000 forint, egy komáromi férfinak 

15.000.000 forint kárt okozott. A 67 sértettnek okozott kár közel félmilliárd forint. 

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

börtönbüntetésre, valamint pénzbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.09.29. 
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás bűntette 2022.09.29. 13:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint három férfi 2021. január 6.-án éjszaka egy esztergomi garázs ajtajáról a 

lakatot lefeszítette, onnan szerszámokat és kerékpárokat loptak el, összesen 266.500 forint 

értékben, majd a kerékpárokon távoztak a helyszínről. 

 

A vádlottak 2021. január 6.-án este a garázssoron az egyik garázs ajtaját felfeszítették, onnan 

50.500 forint értékben vittek el horgászfelszereléseket, és szerszámokat. A három férfi két 

másik garázsból is lopni akart, az egyik ajtaját nem sikerült felfeszíteni, a másik garázsban 

kutattak, de számukra értékkel bíró tárgyat nem találtak.  

 

A vádlottak közül ketten egy nyitva hagyott gépkocsiból szerszámokat és GPS-t vittek el 

összesen 28.000 forint értékben, valamint egy garázsból törött távcsövet, régi evőeszközöket, 

jelvényeket, és pálinkát vittek el.  

 

A három férfi közül az egyik ötször volt büntetve, többszörös és különös visszaeső, míg ketten 

büntetlenek.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy bíróság a büntetett előéletű 

férfit fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra, a büntetlen vádlottakat végrehajtásában 

felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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