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Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) mfsz. 2. tárgyalóterem
13.B.95/2021

jelentős mennyiségű
kábítószerre,
forgalomba hozatallal
T. N.
2021-09-20
9.00
elkövetett kábítószerkereskedelem
bűntettének kísérlete
A vádirat szerint röviden: A vádlott férfi a 2017-2019. időszakra
vonatkozóan benyújtott adóbevallásához képest 2019. márciusában egy
jelentős -15 millió forint értékben - vásárolt ingatlant, melyeket
részletekben kívánt kifizetni, emellett beköltözött élettársával a vásárolt
lakásba a szerződés megkötésekor, melynek lakbérét – több, mint fél millió
forintot - fél évre előre fizette ki. Ezen időszak alatt a vádlott két
mobiltelefont is használt, melyből az egyik ujjlenyomattal védett volt és
végpontok közötti kommunikáció rejtettségét és titkosítását szolgáló
kódolt telekommunikációs alkalmazással működtette. Emellett a
telefonban egy speciális SD kártya biztosította a rejtett, titkosított internet
alapú kommunikációt, mellyel a hálózaton a végpontok közötti titkosított,
lehallgathatatlan kommunikációra van lehetőség, melyet a vádlott a
bűncselekmény leplezése érdekében használt.
2020. május 23-án a vádlott a tulajdonában lévő motorkerékpárral Siófokra
utazott, ahol 12 óra 29 perckor még ott tartózkodott, élettársa eközben
kutyáival egy kutyafuttatón volt, onnan 13 óra 15 perckor érkezett haza.
Ugyanekkor a vádlott – aki előzőleg anfetamint és kokaint is fogyasztott –
Pécs külterületére jutott, és ott a 66-os főúton, a Melegmányi út és az
István-aknai elágazó közötti útszakaszon, előzést követően, a követési
távolság be nem tartása következtében nekiütközött az előtte forgalmi
okok miatt megálló személygépkocsi bal hátsó részének. A vádlott a
balesetben súlyos sérüléseket szenvedett, ezért őt kórházba, a sürgősségi
betegellátó osztályra szállították.
A vádlott közlekedése során hátizsákot viselt, melyet a mentőszolgálat
szintén beszállított a kórházba, ahol személyes tárgyait a személyzet
leltározta. Ennek során két téglaformájú, becsomagolt, kábítószergyanús
anyagot találtak, amelyet a nyomozó hatóság tagjai lefoglaltak a vádlott
hátizsákjával együtt. A csomagokban több, mint 2 kg tömbösített,
úgynevezett „felütés” előtti állapotú, magas hatóanyagtartalmú kokain
volt, melyet a vádlott ismeretlen módon szerzett meg és feldolgozása után
a fogyasztókhoz juttatás érdekében – feltehetőleg Siófokról – szállított
ismeretlen helyre, ebben a baleset akadályozta meg.
A nyomozó hatóság még ugyanezen a napon a vádlott lakóhelyén
házkutatást tartott, ahol a konyhaszekrényből további kábítószergyanús,
kannaboid anyagokat tartalmazó növényi származékot foglaltak le.

Az eljárás során végzett szakértői vizsgálat megállapította, hogy a vádlott
által szállított kokain-bázis mennyisége negyvenszer haladja meg a
jelentős, és négyszer a különösen jelentős mennyiség alsó határát.

Információ:

A bíróság tárgyalást tart, tanúkat hallgat ki az ügyben.
Dr. Dezső Lili
sajtótitkár
+36-30-541-6666
DezsoL@birosag.hu

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 32. tárgyalóterem
5.B.35/2021

különösen nagy
értékre, üzletszerűen
2021-09-20
F. B.L. és
elkövetett sikkasztás
2021-09-21
9.00
18 társa
bűntette és más
2021-09-22
bűncselekmények
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 tárgyalást tart az ügyben, melyet több napra tűzött ki. (2021.
szeptember 20., 21. és 22.)
Információ:

Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu
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3.B.114/2020
embercsempészés
D. L. és
bűntette és más
2021-09-22
10.15
2 társa
bűncselekmények
A vádirat szerint röviden: A vádlott férfiak – korábban elítélt öt
társukkal együtt - haszonszerzésre törekedve, bűnszervezet
tagjaként – úgy, hogy egyes cselekmények közös
megvalósításában a másodrendű és harmadrendű vádlottak
is részt vettek – pontosan meg nem határozható számú,
harmadik országbeli, Magyarország területén a jogszabályi
rendelkezések megszegésével tartózkodó és az országot a
szabályok megszegésével elhagyni szándékozó személyeknek
nyújtott segítséget, személyenként 150-500 euró fejében,
2017 nyarától 2017. szeptember 23. napjáig úgy, hogy őket
közvetlenül az ország déli határaitól az északnyugati határhoz,
esetenként más nyugati országba fuvarozta, egy pakisztáni
illetőségű férfi megbízásából.
A Pécsi Járásbíróság a vádlottak öt társával szemben az
eljárást korábban, jogerősen befejezte, míg a többi vádlott
tekintetében az eljárást elkülönítette.

Információ:

A bíróság folytatja a tárgyalást.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

