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emberkereskedelem 

bűntette 

2022.11.07.  08:30 

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. 

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 tanúk meghallgatása és iratok ismertetése várható. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.11.07. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
testi sértés bűntette  2022.11.07.  12:30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a sértett 2020. október 3. napán, 18 és 19 óra közötti időben, a közös 

gyermekük láthatásra történő elvitele érdekében a komáromi lakóhelyén felkereste a volt 

feleségét. A sértett a lépcsőház előtt, a parkolóban találkozott össze volt házastársával, akinek 

egy ismerőse az ügy vádlottjának társaságában volt. A találkozáskor a vádlott és a sértett 

között rövid szóváltás alakult ki, amelynek során a vádlott egy alkalommal, a jobb kezével, 

ököllel, közepes erővel, a bal arcfelén megütötte a sértettet. A bántalmazás következtében a 

sértett egyik foga kiesett, amelynek következtében a sértettnél 8 napon túl gyógyuló, 

maradandó fogyatékosságként értékelhető állapot alakult ki.  

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás folytatódik. 

mailto:sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu


 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita - sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.11.09. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

 

 

 
lopás bűntette 2022.11.09.  12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a különös visszaeső férfi ittas állapotban 2021. december 20-án 

Oroszlányban, egy áruház kerékpártárolójában lezáratlanul hagyott 11.000 forint értékű női 

kerékpárt, a rajta hagyott övtáskával együtt ellopta úgy, hogy a kerékpárt eltolta. 

Útközben a vádlott az övtáska tartalmát átkutatta, a benne lévő 2 pénztárcában talált 

71.500 forint készpénzből, 70.000 forintot kivett, majd az övtáskát és az egyik pénztárcát 

ismeretlen helyen eldobta. A másik pénztárcát 1.500 forint készpénzzel, valamint a sértett 

nevére kiállított személyes okmányokkal, továbbá a kerékpárt egy parkolóban hagyta, 

melyet a sértett – aki időközben a lopást észlelte és a vádlott után futott – megtalált. A 

bűncselekmény elkövetési értéke: 84.900 forint, mely 13.000 forint összeg erejéig 

megtérült.  

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

börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint kötelezze a sértett meg nem 

térült kárának megfizetésére. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

 
 
2022.11.10. 
TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
vesztegetés bűntette 2022.11.10.  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 
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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, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával 

folytatódik. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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