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Az ügy lényege:  

A terhelt a jogerős szabadságvesztés büntetésének letöltését 2017. december 5. napján nem 

kezdte meg, ezért a BV. Országos Parancsnoksága 2018. január 8-án elővezetési 

határozatban elrendelte az elővezetését. A rendőrök 2018. január 18-án este megkísérelték 

a férfi elővezetését a bejelentett lakóhelyéről, de nem tartózkodott ott. A rendőrök 2018. 

február 10-én egy nővel szemben folyamatban lévő büntetőeljárás során megjelentek annak 

komáromi lakásában. Az ingatlanban tartózkodott a vádlott, aki magát egy másik férfi nevére 

kiállított személyi igazolvánnyal és lakcím kártyával igazolta. A rendőrökben gyanú merült fel 

arra nézve, hogy a vádlott nem a saját személyi igazolványát adta át, ezért ennek ellenőrzését 

megtették, amely során a vádlott legalább egy alkalommal az általa átadott igazolványokon 

szereplő adatait közölte a vele szemben intézkedő rendőröknek. Az intézkedés során a 

rendőrök megállapították, hogy az intézkedés alá vont személy nem az igazolványokon 

szereplő férfi, hanem a vádlott, aki a cselekményét azzal indokolta, hogy tudomása szerint be 

nem fizetett pénzbüntetései miatt körözés hatálya alatt áll. 

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

vádlott beismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról, úgy ítélje 1 év 10 hónap 

börtönbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2019.09.25. 
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Sikkasztás bűntette 2019.09.25. 8:00 

Az ügy lényege:  

A vádlott egy hazai bank ácsi fiókjánál kirendeltség vezetőként fióki univerzális vezető 

tanácsadó munkakörben dolgozott. Vezetői feladatai mellett rendszeresen eljárt 

pénztárosként, önálló jogkörrel kezelte a betétesek pénzforgalmát, valamint a 

takaréklevelekkel kapcsolatos ügyintézést is végzett. A vádlott az ügyintézői azonosítóját 

használva a bank számítógépes rendszerében az érintett ügyfelek tudta nélkül, az ügyfelek 

részére kiállított takaréklevelek beváltását színlelve készpénzkifizetéseket rögzített, majd az 
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adott pénzösszeget a banki ügyintézés során kizárólag általa használt időzáras pénztároló 

kazettájából a nap folyamán jogtalanul kivette és eltulajdonította.  

A bank az ügyfeleket, illetve azok örököseit kártalanította. 

A vádlott a fent leírtak alapján 2008. január 2. napja és 2011. augusztus 25. napja között a 

banktól 5.765.650,- Ft pénzösszeget tulajdonított el.  

Az elkövető 2002. január 03. napja és 2013. január 07. napja között a banktól 1.750.000,- Ft-

ot tulajdonított el.  

Megjegyzés: A Komáromi Járásbíróságon folyamatban lévő büntetőeljárás ideje alatt az 

ügyészség újabb vádiratot nyújtott be, mely szerint 2004. és 2011. között a vádlott a banktól 

további 14.764.603.- forint pénzösszeget tulajdonított el. Az ügyészség indítványozta az ügyek 

egyesítését, illetve hogy a vádlottat végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje a bíróság és tiltsa 

el a közügyek gyakorlásától. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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