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vesztegetés bűntette 2023.02.20.  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, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával 

folytatódik. 

 

Információ: 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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testi sértés bűntette 2023.02.20.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2022. május 17-én éjjel az esztergomi kórház bejáratához ment, 

mivel tudomására jutott, hogy barátnője kórházba került. A férfi dühös volt amiatt, hogy 

tudomása szerint a barátnője az este folyamán a sértettel fogyasztott alkoholt, és a 

sértettet hibáztatta azért, hogy a barátnője kórházba került. 

A kórház előtt a vádlott szóváltásba keveredett a sértettel, őt hátulról tarkón ütötte, majd a 

fején többször megütötte. A földre esett sértettet a vádlott többször fejen rúgta és ököllel 

ütlegelte. A sértettnek a bántalmazás miatt nyolc napon belül gyógyuló hámsérülése, 

duzzanata keletkezett, de a cselekmény alkalmas volt ennél súlyosabb sérülés okozására.  

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

börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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csalás bűntette 2023.02.21.  08:00 

Az ügy lényege: 
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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: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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járművezetés az eltiltás 

hatálya alatt bűntette 

2023.02.22.  08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottat 2011-ben a bíróság halált okozó ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette miatt 4 év 6 hónap börtönbüntetésre, 10 év közúti járművezetéstől 

eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte. Ezt követően 2016-ban a férfit 

ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt, mint különös visszaesőt 1 év 

börtönbüntetésre, 7 év közúti járművezetéstől eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltásra, majd 

2017-ben ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége, közfeladatot ellátó személy 
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elleni erőszak bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt, mint különös visszaesőt 3 év 

börtönbüntetésre, 7 év közúti járművezetéstől eltiltásra és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. 

A vezetői engedéllyel nem rendelkező férfi 2021. december 22-én Únyon vezette a 

tehergépkocsit. A vádlott közlekedése során, egy jobbra ívelő kanyarban nem az út - és 

látási viszonyoknak megfelelően közlekedett az enyhén jeges úton, melynek következtében 

átsodródott a menetirány szerinti bal oldali sávba, ahol összeütközött a szabályosan 

közlekedő személygépkocsival, ily módon anyagi káros balesetet okozott.  

A férfi 2022. július 23-án és 2022. augusztus 22-én Tatabánya lakott területén belül 

ismételten személygépkocsit, illetve tehergépkocsit vezetett. 

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

fegyházbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint tiltsa el a közúti 

járművezetéstől. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 

Puskásné Sárközi Rita – sajtótitkár 

06705270968 

sajto.tatabanyaitorvenyszek@birosag.hu 
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