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A vádirat szerint röviden: a vádlottak közül az elsőrendű vádlott a 

vádbeli cselekmények idején egy pécsi egyesület önálló képviseletre 

jogosult elnöke volt, a szervezet bankszámlája feletti rendelkezési jog 

egyedül illette meg. Az egyesület tevékenységi körébe a művészet és a 

tudomány értékeinek közvetítése, kiállítások, szimpóziumok, 

alkotótáborok szervezése, művészeti alkotások létrehozása, könyvek, 

időszakos kiadványok kiadása, tehetségkutatás tartozott. Az 

alapszabályban foglaltak szerint az egyesület gazdasági vállalkozási 

tevékenységet is folytathatott.  

 

Az egyesület 2018. és 2020. közötti időszakban együttműködési 

megállapodást kötött egy nonprofit Kft-vel. Az egyesület a 2018. február 

27. napján kelt megállapodás alapján 670.000.,- Ft, a 2018. július 2. napján 

kelt megállapodás szerint 1.005.000,- Ft, a 2019. január 3. napján kelt 

megállapodás szerint 2.700.000,- Ft, a 2020. február 24. napján kelt 

megállapodás szerint ugyancsak 2.700.000,- Ft támogatásban részesült a 

nonprofit Kft-től, melyet a közterületi munkákkal kapcsolatos működési 

költségekre, tevékenysége fejlesztésére és együttesen kijelölt 

programokban megjelölt célok megvalósítására fordíthatta.  

 

A nonprofit Kft-vel kötött megállapodás tette lehetővé, hogy az egyesület 

megfeleljen a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések 

és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló, valamint 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló törvényekben foglalt feltételeknek, és 

kijelölhető foglalkoztató legyen a közérdekű munka végrehajtása során.  

 

Az egyesület, mint kijelölhető foglalkoztató tevékenysége ellátásához a 

nonprofit Kft-től a fentiek szerint részletezett pénzbeli támogatásban 

részesült. A megállapodás alapján vagyoni helyzetére kiható bevételhez 

jutott, ezen jogviszony alapján kifejtett tevékenysége ezért gazdálkodó 

tevékenységnek minősül.  

 

Az elsőrendű vádlott az egyesület vezetőjeként igazolta a Baranya Megyei 

Kormányhivatal felé a ledolgozott óraszámot. A munkavégzéssel 

összefüggő adminisztratív teendők ellátásában segítségére volt élettársa, 

a másodrendű vádlott. Ennek során több alkalommal előfordult, hogy a 



jelentléti ívet az elsőrendű vádlott távollétében előtte írták alá, illetve arra 

ő írta be a ledolgozott óraszámot.  

 

Az elsőrendű vádlott, mint az egyesület önálló képviseletre jogosult 

elnöke rendszeres haszonszerzés céljából 2018. december és 2020. 

áprilisa közötti időben pénzért, saját részére végeztetett munkáért, 

szeszesitalért, illatszer ígéretéért ténylegesen el nem végzett közérdekű 

munkát igazolt le a nyilvántartólapon, majd azok egy részét a Baranya 

Megyei Kormányhivatal felé továbbította. 

 

Az ügyészség az elsőrendű vádlottat 24 rendbeli, önálló intézkedésre 

jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának 

bűntettével, 15 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével, a másodrendű 

vádlottat 2 rendbeli önálló intézkedésre jogosult személy által, 

üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével, mint 

bűnsegédet vádolja, míg további 20 vádlottal szemben vesztegetés 

bűntette és közokirat-hamisítás bűntette miatt nyújtott be vádiratot. 

 

A bíróság megkezdi a tárgyalást a vádlottak kihallgatásával.  

 

A korábbi előkészítő üléseken a bíróság az eljárást több vádlott 

vonatkozásában már befejezte.  

Az eljárás az első-, harmad-, tizenötöd, tizenhatod, tizenheted, 

tizennyolcad és tizenkilenced rendű vádlottak vonatkozásában van 

folyamatban. 
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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 
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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 több vádlottal szemben már jogerős ítéletet hozott. 

 

A bíróság folytatja a tárgyalást, melyet két napra (2022. szeptember 21-21.) tűzött 

ki. 

 

Információ: Dr. Barkaszi Attila  

sajtószóvivő 

+36- 30-990-4247  

barkaszia@pecsit.birosag.hu 
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A vádirat szerint röviden: A vádlott betegápoló-gondozó végzettségű. A 

sértett nő, férjének, folyamatosan gondozásra szoruló idős édesanyja 

gondozására foglalkoztatta a vádlottat 2021. szeptember 21. napjától. A 

vádlott alkalmazása az idős, gondozásra szorult asszony haláláig tartott. 

 

A vádlott e munkavégzése során, a sértettel folytatott beszélgetései 

alkalmával ismerte fel, hogy az idős asszony ápolása a sértett számára 

különös lelki és fizikai terhet jelent, ezért 2021. október 11-én a sértettet 

tévedésbe ejtve közölte vele, hogy olyan, általa meg nem nevezett 

hatóanyag-tartalmú, ismerőse által készített gyógyszert szerez, mely az 

idős, gondozásra szoruló asszony elhalálozását elősegítheti, azt 

meggyorsíthatja. A sértett hozzájárult ahhoz, hogy az idős asszonynak 

adagolni kezdjék a vádlott által említett, halált siettető készítményt. 

 

A vádlott azt állította a sértettnek, hogy e készítményt eredményesen 

használták külföldön, és a sértettnek megmutatott zöld színű, bűzös 

szagú tablettákból 2021. október 12-től kezdődően napi 

rendszerességgel adott egy-egy szemet. Az idős asszonyt előbb 

hasmenés gyötörte, majd 2021. október 18-tól fel sem tudott kelni az 

ágyból és 2021. október 21-én – a halál sorszerű, természetes 

bekövetkeztével - elhunyt. 

 

A sértett bizalmába férkőzött vádlott a mérgezés látszatát keltve 2021. 

október 1. és október 20. napjai között hangfelvételeken rögzítette a 

sértettel folytatott, a gondozott idős asszony állapotát, gyógyszerezését 

érintő beszélgetéseit, melyről a sértett nem rendelkezett tudomással. Az 

idős asszony halálát követően 2021. október 22. napján a vádlott – a 

hangfelvételekre hivatkozással – találkozót beszélt meg a sértettel , 

melynek során azzal fenyegette meg, ha nem fizet neki 3.000.000 forintot, 

az általa készített hangfelvételeket nyilvánosságra hozza, mások is 

megtudják, hogy a sértett az idős asszony halálának sürgetését kérte. 

 

A sértettben a vádlott fenyegetése félelmet keltett, ezért még ezen a 

napon feljelentést tett a rendőrségen. Ezt követően a sértett segítségével, 

a nyomozó hatóság a vádlottat intézkedés alá vonta. 

 

Az ügyben előkészítő ülést tart a bíróság. 

Információ: Dr. Barkaszi Attila 

sajtószóvivő 

+36-30-990-4247 
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