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Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 32. tárgyalóterem
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F. B.L. és
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különösen nagy
értékre, üzletszerűen
elkövetett sikkasztás
bűntette és más
bűncselekmények
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A vádirat szerint röviden: A sértett egy országos pénzintézet dél-dunántúli
régiójának vidéki regionális szervezeti egysége, a Baranya, Tolna, Somogy
és Zala megye területén működő igazgatóságok.
Az elsőrendű vádlott a vádbeli időszakban, 2010-2017. között régióvezetői
munkakörben dolgozott a bank pécsi székhelyén. A másod-, harmad-,
negyed- és ötöd rendű vádlottak közvetlen irányítása alatt dolgozó
munkatársai voltak, jóváhagyási és aláírási jogkörrel rendelkeztek.
A vádbeli időszakban az elsőrendű vádlott, a régióvezetői pozíciójával
visszaélve a magánéleti szükségleteinek fedezésére fokozatosan olyan
munkahelyi légkört és ügyviteli gyakorlatot épített ki, ami jelentős részében
a sértett pénzeszközeinek és humán erőforrásainak magáncélú
felhasználásán alapult. Az elsőrendű vádlott rendszeresen intéztette
beosztottjaival a saját és családtagjai magánjellegű bevásárlásait, postai
küldeményeinek feladását és átvételét, vagy használta fel a sértett
titkárságának reprezentációs keretét, továbbá színlelt utazási
elszámolásokat készíttetett beosztottjaival, melyek összegeit az érintett
beosztottaktól a pénztári kifizetést követően beszedte és eltulajdonította.
Az elsőrendű vádlott számos alkalommal vásárolt a vádbeli időszakban
magánfelhasználású lakástextil termékeket, továbbá magáncéllal
szálláshely, illetve vendéglátóipari szolgáltatásokat vett igénybe, amely
vásárlásaival, szállodai, éttermi fogasztásaival kapcsolatban közvetlenül
beosztottjai útján megállapodott az érintett szolgáltatást nyújtó
gazdálkodó szervezetek képviselővel, hogy a magáncélú fogyasztásáról
kibocsátott számlákat a szolgáltató a sértett, mint vevő nevére állítsa ki és
annak összegét, majd a sértett átutalással fogja kifizetni. Az elsőrendű
vádlott ezen cselekményeinek leplezéséhez a másodrendű, a
harmadrendű, a negyedrendű vádlottak nyújtottak segítséget.
Az elsőrendű vádlott 2010. évtől kezdődően saját tulajdonú ingatlanait
érintő felújítási munkákat végeztetett egy Kft.-vel, erre tekintettel azt az
utasítást adta az üzemviteli területen dolgozó másodrendű és ötöd rendű
vádlottaknak, hogy a sértettet érintő felújítási munkálatokra e Kft.-vel kell

szerződni, illetve összeghatártól függő pályáztatási kötelezettség esetén
ezt a Kft.-t kell pályázati nyertesnek nyilvánítani.
Az elsőrendű vádlott a rendelkezése alatt álló marketing, reprezentációs
keret terhére további gazdasági társaságokkal kötött és köttetett színlelt
szerződéseket, vagy bocsátott ki színlelt megrendelő lapokat az elsősorban
hostess tevékenység, nyomdai szolgáltatás, rendezvényszervezés,
szórólapterjesztés, szállítási, költöztetési, irattározási munkálatok
elvégzésére, amely valótlan tartalmú okiratokat a vádlottak elhelyezték a
sértett irattári anyagában, azokat felhasználták, a számlákkal érintett
pénzösszegeket az elsőrendű vádlott eltulajdonította és a saját céljaira
fordította.
Az elsőrendű vádlott cselekményeit rendszeres haszonszerzésre
törekedve követte el, ezzel a vádbeli időszakban – a vádlott-társai
segítségével – a sértettől csaknem 260.000.000 forintot tulajdonított el és
fordított saját céljaira.
Az ügyészség 19 vádlott ellen emelt vádat. Az első-, másod-, harmad-,
negyed- és ötöd rendű vádlottak a sértett volt alkalmazottai, míg a többi
vádlott az érintett gazdasági társaságok képviselői, illetve vállalkozók.
A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben, melyet több napra tűzött ki.
(2021. június 8., június 9. és június 10.)
Információ:

Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Siklósi Járásbíróság (7800 Siklós, Batthyány K. u. 1.) 2.sz. tárgyalóterem
1.B.24/2021
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halálos közúti baleset
gondatlan okozásának
vétsége
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A vádirat szerint röviden: A vádlott férfi 2018. szeptember 27-én, a hajnali
órákban, az általa vezetett tehergépkocsiból és utánfutóból álló
járműszerelvénnyel közlekedett a Szlovák Köztársaság területén a D2
autópályán Bratislava irányába. Ezen az útszakaszon a járműszerelvények
számára a megengedett legnagyobb sebesség 90 km/h volt.
A vádlott a járműszerelvénnyel a 47. km szelvényben 115-116 km/h
sebességgel közlekedett, melynek során nem tartott kellő mértékű
követési távolságot a vele azonos irányban, szintén a külső forgalmi sávban
haladó Opel Vivaro személygépkocsi mögött, melynek lassító fékezését
észlelve fékezni kezdett azonban ennek ellenére a tehergépkocsi jobb első
részével, 105 km/h sebességgel az előtte haladó, 69 km/h sebességre
lassuló személygépkocsi bal hátsó részének csapódott.

Az ütközés következtében a személygépkocsi a leállósávon keresztül – a
menetirány szerinti jobboldali árokban sodródott és az oldalára borulva
állt meg. A személygépkocsiban öt utast szállított a sofőr, akik közül a
harmadik üléssor baloldali ülésén utazó sértett férfi az első ablakon
keresztül kizuhant a járműből és az úttest mellett található füves területen
nyerte el nyugalmi helyzetét, életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A személygépkocsiból kirepült sértettet a Pozsonyi kórházba szállították,
ahonnan 2018. október 5-én átszállították egy magyarországi kórházba,
ahol 2018. október 12-én a közlekedési baleset során keletkezett súlyos
sérülései következtében elhunyt.
A személygépkocsi vezetője és három utasa a baleset következtében
maradandó fogyatékosságot eredményező, szintén súlyos sérüléseket,
míg egy sértett könnyű sérüléseket szenvedett.
A baleset során jó látási viszonyok, közvilágítás nélküli útszakasz és száraz
aszfalt útburkolat volt a jellemző. A baleset bekövetkezéséhez az vezetett,
hogy a vádlott nem tartott megfelelő követési távolságot a közlekedése
során és a megengedett haladási sebességet is túllépte.
A szlovák ügyészségnek a büntetőeljárás átvételére tett felajánlását a
Legfőbb Ügyészség elfogadta, ezért az eljárást a vádlott lakóhelye szerint
illetékes ügyészség és bíróság jár el az ügyben.
A bíróság előkészítő ülést tart.
Információ:

Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

